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POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ 
 
TISZTELT RÁBACSÉCSÉNYI ÉS LEENDŐ RÁBACSÉCSÉNYI LAKOSOK! 
 
A rábaközi települések kialakult képe és meglévő építészeti hagyományai 
megismerésének és megőrzésének, szerves továbbfejlesztésének az igénye 
fogalmazódik meg a helyi Településképi Rendelet megalkotásakor. E helyi rendelet 
összeállításának és elfogadásának azonban nélkülözhetetlen megalapozó 
dokumentuma jelen Településképi Arculati Kézikönyv, amelyet ajánlok a kedves olvasó 
figyelmébe.  
Ez a kézikönyv tartalmazza Rábacsécsény község múltját és irányt mutat a jövőbeli 
településfejlődéshez. Jól kirajzolódik védelemre érdemes örökségünk, amelynek 
megóvása közös érdekünk. A múltbeli építészeti hagyományokból táplálkozva ajánlom 
megépíteni a mai, korszerű anyagok és technológia felhasználásával az új épületeiket. 
A hagyomány és modernizáció együtt biztosítja községünk fejlődését. 
Fogadják szívesen azokat az ajánlásokat, amelyek ebben a szellemben fogalmazódtak 
meg, annak érdekében, hogy leendő épületink, valamint közterületeink alakításával 
egyedi arculata legyen községünknek.  
Önkéntes alkalmazásuk biztosíthatja, hogy lakóépületeink egyszerre legyenek 
egyediek, funkcionálisan kielégítőek, anyaghasználatukban korszerűek, 
energiafelhasználásukban takarékosak és hatékonyak, ugyanakkor erősítsék 
településünk nyugodt, hangulatos „falu” jellegét.  
Remélem, hogy az elkészült és későbbiekben szükség szerint aktualizálható 
Településképi Arculati Kézikönyvünkkel hozzájárulunk minél több ember számára 
településünk vonzóvá tételéhez és építészeti múltjából gyökerező fejlődéséhez.  
 
Rábacsécsény, 2018. február  
Kovács Teodóra Rábacsécsény polgármestere 
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Az építészetet szokás 
megfagyott zeneként 
emlegetni. És valóban nagyon 
sok hasonlóságot találhatunk 
egy zenemű és az építészet 
között.  
Az építészet sokszínűségét 
adja a változatos utcák, terek, 
épületek sokasága, mint egy 
zenekarban a sokféle 
hangszer: vonósok, fúvósok, 
ütős hangszerek. Ugyanakkor, 
ha ezek egymásra tekintet 
nélkül zenélnek, lehet külön-
külön még szép dallam is, amit 
játszanak, az összkép hamis.  
Ugyanígy a házak is lehetnek 
eltérőek egymástól, más 
rendeltetésűek, de ha 
nincsenek tekintettel 
egymásra, zavaros, élhetetlen 
környezetet alakítanak ki. 
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A kézikönyv segítség kíván lenni: a település bemutatásával, 
az értékek megismertetésével és az útmutató résszel tárja fel 
az épített környezet szépségeit. 
Bevezeti az olvasót az építészeti értékek tárházába, hogy 
olyan házat tudjon építeni, ami valódi büszkeséggel töltheti 
el, és a település képéhez illeszkedik, azt ízléssel viszi tovább.
Az ajánlások nem tekinthetők kötelező jellegűnek, céljuk 
nem a tervezési szabadság megkurtítása, uniformizálása,
hanem éppen a valós értékek megismertetése, a sokféle 
izgalmas lehetőség feltárása.  

Az unalomig másolt, giccses, sokszor import klónok helyett a település karakteréhez illeszkedő
választási lehetőségek bemutatása, a nem diktált, hanem valódi szabadság megismertetése. 
A kézikönyv nem egy merev, lezárt egész, hanem nyílt, folyamatos hozzászólást és változtatást 
lehetővé tevő kezdeményezés kíván lenni, ahogy a település története sem befejezett, hanem 
folyamatosan továbbíródik. Ezért, ha újabb szép ház születik, az bekerülhet, sőt be is kell, hogy
kerüljön a könyvbe, hogy ezáltal büszke lehessen rá építtetője, tervezője, kivitelezője és a település 
egyaránt. 
Egy ház elválaszthatatlan kapcsolatban van környezetével, szomszédaival, településével. Valódi 
gyümölcse pedig csak annak a kapcsolatnak van, ahol a felek egymást megismerik, szeretik és 
békében élnek egymással. Igaz ez az emberi kapcsolatoktól a zenén át egészen épített
környezetünkig. 
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 Rábacsécsény bemutatása 
 

 

 

  

Rábacsécsény Győr-Moson-Sopron 
megye középső részén, Győrtől 25 km-re, 
a Rába bal partján, a folyó és 
holtágainak vadregényes kanyarulatai 
mentén fekvő település.  
A történelmi Sopron megyét a történelmi 
Győr megyétől elválasztó Rábacsécsény-
Rábcakapi törésvonal egyik végpontja.  
A községet Győrtől a 85-ös főútvonalon 
haladva, Enese községnél balra fordulva, 
vagy Tét irányából Rábaszentmihályon 
keresztül a Rába folyón átívelő hídon 
közelíthetjük meg. 
Lakónépessége 595 fő jelenleg.  
Az Árpád kori település első írásos 
említése 1258-ból maradt fent 
„Chechen” néven. A falu írásos 
említésének 750. évfordulója alkalmából 
a település központjában emlékkő került 
felállításra. 
 

Rábacsécsény 
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 Örökségünk 

A település rövid története  
A község első írásos említése, mint possessio Chechan 1258-ban történik.  1282-ben mint Szent László királytól származó 
adományt, oklevéllel védik. A falu birtokosai a Csecsenyi család és a pannonhalmi bencés apátság a XVI. század 
elejéig. A Csecsenyi családról a század elején hallunk utoljára (1509). Birtokukat a Danch nemzetség szerezte meg. 
1527-ben Danch Pál leányainak adta. Egyik leányának férje Zsibik (Sibik) Osváth. Az 1535. évi összeírásban már Sibik-
birtokként szerepelt a község. Ettől kezdve a falu történetével, az utolsó családtag haláláig. 
Mohács után a Rába vonala hamarosan végvidék lett. Győr megye 1582-ben elhatározta, hogy a Csécsénnyel 
szomszédos Mérgesben váracskát (castellum) épít a Rábán átúsztató portyázó török lovasság miatt. A felfogadott 
lovas és gyalogos hajdúk tartására a falu négy kepe búzát ajánlott fel. Győr feladásakor (1594), a törökök elfoglalták 
a Mérgesben lévő erősséget, majd a város visszafoglalásakor elhagyták azt, s a Rába folyó mögé húzódtak vissza. 
Egy portyázó török csapat 1624 őszének Mindszent napján a Rábán átúsztatott, s Csécsényt megsarcolta. Három 
embert megöltek, tízet elhurcoltak. A következő évben a főkapitány a mérgesi castellum helyreállítását kérte Győr 
megyétől. Egyetértettek vele a megyegyűlésen, és az előző évi csécsényi példára hivatkozva rendelték el 
közmunkával történő helyreállítását, s kérték állandó őrséggel való ellátását. 1636 őszén egy 500 főből álló török lovas 
csapat Sibik Pál győri lovaskapitány 44 házból álló falujára, Csécsényre rontott és hódolásra szólította fel. Ezt a falu 
megtagadta. Erre a lakosok közül többet levágtak, 34-et rabságba hurcoltak.  
Elhajtották a jobbágyok 250 marháját, a földesúréval együtt számolt 2000 darab juhát, az uraság 300 gulya barmát, 
150 darabból álló ménesét. Felégették a falu házait, az uraság malmát, 27 asztagját, a jobbágyoknak összesen 80 
asztag gabonáját. Így a fal 1659-ben még mindig puszta hely volt. A pusztításkor megmaradt férfiak egy része a mérgesi őrség tagjai közé állt. 1675-ben 
a falut már nyolc félhelyes jobbágy és 18 zsellér lakta. A következő évben a község leégett. A félhelyes jobbágyokból csak egy, a zsellérekből 13 maradt. 
A XVII. században a falut birtokló Sibrik család több ágra bomlott. A család tagjai közül érdemes kiemelni Sibrik Miklóst, aki kuruc ezredesként végigharcolta 
a szabadságharcot, és követte fejedemét Rodostóba is. Ott a főudvarmesteri tisztséget töltötte be. Hamvait Rákócziéval együtt 1906-ban Kassára hozták 
haza. Egy  másik nevezetes Sibrik családtag, Antal (1736-1797), egyedüli örökös volt. Az ő életében érte el a család legnagyobb vagyoni jólétét. Többször 
volt Győr megye alispánja. Csécsényben van eltemetve. Leánya, aki a faluban született, id. Deák Ferenchez ment férjhez, s a „haza bölcsének” édesanyja 
lett. A család Antal halála után több ágra szakadt, hosszan pereskedett, vagyona nagy részét elvesztette. A családtagok nagyobb része katonai pályán 
keresett megélhetést. 
A Mária Terézia-féle úrbérrendezéskor a faluban a telkes jobbágyok száma 16 volt, a házas zselléreké 25, a háztalan zselléreké 14. Egy egész telekre 22 
hold szántó és 10 hold rét jutott, de a faluban egész telek nem volt, csak maximum fél. A jobbágyok a belső telekkel együtt 267 hold földet bírtak. 
A faluban Sibrik Bálint 1838-ban cukorgyárat épített. A Műipar című lap 1841. évi 4. számában bemutatta a csécsenyi cukorgyár működését. Kimutatása 
szerint 40 holdon termelt répáját dolgozta fel, s ez 1840-ben 5034 forint 32 krajcár tiszta jövedelmet hozott. A gyár 1841-ben kigyulladt és leégett. 
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A falut mint jobbágyközséget 1848-ban a jobbágyság felszabadítása érintette a legjobban. A felszabadulással az úrbéres föld a volt jobbágyoké lett. A 
zsellérek helyzete alig változott. 
A község lakói a honvédő harcokban is részt vettek. A fiatalok közül 19-et soroztak be honvédnek. Csak néhányat ismerünk név szerint: Finta Istvánt, Finta 
Pált, Karácsony Istvánt és Szabó Gergelyt. A faluból származik Szabó János huszárszázados is. A falu temetőjében áll egy sírkő, az alábbi felirattal, „Rába 
Bogyoszlói Vajda Ferencz 1848-diki Honvéd alezredes.” Vajda Ferenc Csécsényben lakott. 
A Kiegyezés idején már komoly gondot jelentett a községben a földhiány. Ez rendkívül magasra tornászta fel a parasztok által megszerezhető föld árát. A 
szegényebbeket, akik nem tudtak földet vásárolni, a kilátástalanság arra késztette a század végén, hogy Amerikában próbáljanak szerencsét. A 
kivándorolt falubeliek Mária-szobrot állíttattak fel a község központjában a következő felirattal: „Szűz Mária, magyarok patrónája, könyörögj érettünk! 
Emeltették Amerikába vándorolt Csécsényiek. 1910”. 
A Rába folyó áradásai gyakran veszélyeztették a falu lakosságát. A vizekkel folytatott küzdelmeknek a lakosságra háruló részét jelentősen csökkentette a 
Rába szabályozása. 
Az 1698. évi egyházlátogatási jegyzőkönyvből arról értesülünk, hogy a község temploma romokban hever, vasárnaponként Kónyból jár át a pap, és a 
sörházban tartja a miséket. A templomot a már említett Sibrik Antal építtette fel, s az 1810-ig állt fenn. 1810 körül a templom leégett, s már a mai helyén 
1831-ben állhatott. Az 1698-as egyházlátogatási jegyzőkönyv már az iskolát is említi. 
Az első tanító Madarász András a tanítás mellett egyházi teendőket is ellátott. Az első tanítónő a XIX. század második felében Mészáros Imréné volt. 
Feltehetőleg a XIX. század első felében készült önálló iskolaépület. Az 1907-es tűzvész után a község gondoskodott új iskoláról, amely így nem egyházi, 
hanem községi iskola lett. 
A község az 1870-es évektől a rábaszentmihályi körjegyzőséghez tartozott. A körjegyzőség székhelye 1908. január 1-jétől Csécsény lett. A falu neve 1909 
januárjától alispáni rendeletre Rába előtaggal Rábacsécsény lett. 
Az első világháború szenvedéseket hozott a községre. Lakói közül 23-an haltak hősi halált, heten pedig hadirokkantként tértek haza. Ők az 1930-as években 
összesen 10 kh földet kaptak. A második világháború 33 áldozatot követelt a falutól. A háborúban a visszavonuló németek felrobbantották a Rábán 1925-
ben épült betonhidat. Újjáépítésére 1947-ben került sor. A hidat Kossuth Lajosról nevezték el, a névadó domborművét a híd Csécsény felőli végén láthatjuk. 
A világháború veszteségei után a koalíciós időszakban a község kezdett talpra állni. Az ötvenes évek padlássöprései visszavetették a mezőgazdaságban 
dolgozók termelési kedvét. Az ötvenes évek elején alakult a faluban egy kis létszámú mezőgazdasági szövetkezet. 1959 a kényszerű, tsz-be lépések éve 
volt. Ekkor jött létre a termelőszövetkezet. Az 1960-as évek közepén egyesült a mérgesi gazdasággal. A további egyesítésre 1972-ben került sor. Ekkor a 
csécsényi és  a szentmihályi szövetkezetet vonták össze. A két falut, melyeket csak a Rába választ el egymástól, Rábaújfalu néven összevonták 1973-ban. 
1990. január 1-től ismét visszakapták régi nevüket a falvak. Az egyesült gazdasági immár három falura terjedt ki (Rábaújfalu, Mérges, Kisbabot). 1992-bán 
a tsz önmagát felszámolva megszűnt. 
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Településszerkezeti fejlődés 
A településszerkezeti fejlődést a katonai térképeken követhetjük végig. Az első katonai felmérésen látszik, hogy a település ősi magja a mai Hunyadi 
és Kossuth Lajos utcák. Ezek már a 18. században is meglévő utcák voltak. A második katonai felmérési térképen látszik, hogy a 19. század első 
felében már elindult a mai Molnár János utca beépítése. A történeti településrészben számos régi épület őrzi a múlt század építészeti emlékeit. 

 

 

 

  

Rábacsécsény az első katonai felmérésen 

(1783-1787) 

Rábacsécsény a második katonai felmérésen 

(1806-1869) 
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A falu Rábához közelebb első része halmaztelepülés képét mutatja, melyhez 
az 1921, 1938 és 1945-ös házhelyosztások során keletkezett egyenes utcák, a 
Széchenyi utca, a Rózsa utca csatlakoznak északról és a Petőfi utca keletről.  

 

 

  

Rábacsécsény kataszteri térkép 

(1856) 

A nagy precizitású kataszteri térkép a falu 19. század közepén 
meglévő szerkezetét mutatja. Szinte a mai telekállapotot mutatja 
a kataszteri térkép a Kossuth Lajos utcában. 

Rábacsécsény mai településszerkezete 
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A településképi szempontból meghatározó műemléki értékek, építészeti értékek, 

településképi jellemzők 
 

   
Műemlékek 
Országos műemléki védelem alatt áll a 
római katolikus templom.  
1810 körül falu temploma leégett, s már a 
mai helyén 1831-ben állt a barokk stílusú 
műemléki templom.  
A templomot a Sibrik család építette. A 
templom minden téglájába az „S” 
monogramot beleégették. A templom az 
1907-es tűzvész során megrongálódott, 
ekkor cserélték ki a tetőfedését cserépre.  
A templom oldalán található az első és 
második világháborús hősök emléktáblája. 
Molnár János jezsuita tudós, a falu szülötte, 
aki többek között az első magyar fizika 
tankönyv írója. Emlékét a templom falán 
elhelyezett márványtábla őrzi.  
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Helyi védett értékek 
 

Helyi védelemben részesül a templomkertben 
található kőkereszt és a barokk stílusú Szent Ágota 
szobor.  
Az Ágota szobrot az 1810-ben legégett 
templomból mentették ki valószínűleg.  
  

Helyi védelemben részesül a temetőben 
található kőkereszt, mely felirata szerint Sibrik 
Ferencz apát Úr hagyatékából állíttatott. 
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A falu főterén áll a Szűz Máriát 
Jézussal a karjában ábrázoló 
szobor, melyet az Amerikába 
kivándorolt rábacsécsényiek 
állítottak.  
 
Rábacsécsény szülötte Deák 
Ferenc édesanyja. A „haza 
bölcse” tiszteletére 2003-ban 
domborművet állítottak a falu 
központjában. 
 
Helyi védelemben részesül a 
temetőben található 
ravatalozó épülete, melyet az 
Argay Kripta tégláiból 
építettek. 
 
 



RÁBACSÉCSÉNY TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 

 
 

 

 16 
 
 

Nem helyi védett, de védelemre érdemes értékek 
 

A Kossuth Lajos utca dísze a nádtetős, igényesen 
felújított parasztház. Természetes anyaghasználatával 
és udvari építményeivel meghatározó utcaképi elem. 
Az épületben feliratos mestergerenda maradt fent az 
utókornak. 
 
Sibrik Miklós családjának 19. században épült, szépen 
felújított kúriájában működik a Gábriel Vendéglő, 
amelynek eredeti állapotában fennmaradt, 
hangulatos, közel 200 éves boltíves pincéjében híres a 
Szűzérme Gábriel-módra. 
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A falu kemencéje a Deák téren    
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A kastélyból megmaradt kő díszítőelem, mely az Önkormányzati Hivatal 

épülete mellett került kiállításra. 

   

 

A kastélyból megmaradt gádoros 

bejárat, mely az Önkormányzati Hivatal 

udvarán található. 
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A Szent Imre utca elején látható polgári lakóház aránya, homlokzati díszítése kitűnik az utcaképből, homlokzatának helyi védetté tétele 
javasolható.  
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Természeti örökség 
Rábacsény közigazgatási területét nem érinti országos 

jelentőségű védett természeti terület.  

Rábacsécsény közigazgatási területét az európai 

közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 

területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletben 

kihirdetett, az európai közösségi jelentőségű 

természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett 

földrészletekről szóló 14/2010.(V.11.) KvVM rendelettel 

közzétett Natura 2000-es területek közül a 

HUFH20011_Rába nevezésű kiemelt jelentőségű 

természetmegőrzési terület érinti. 
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  Rábacsécsény közigazgatási területén az országos 

ökológiai hálózat övezetei közül az ökológiai folyosó és a 

pufferterület övezetek találhatók meg. Az Országos 

Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 

tartalmazza az országos ökológiai hálózatra és annak 

övezeteire vonatkozó előírásokat. 
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A 2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendelet alapján Rábacsécsény közigazgatási területe a Rába-mente fontos érzékeny természeti terület által érintett. 

Ezeken a területeken kiemelt figyelmet kell fordítani a tájkép, a természetes életközösségek (növénytársulások) és élőhelyek megóvására.  
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4. Településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű 

területek lehatárolása 
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Hagyományos falusias lakóterület 
 

Rábacsécsényben a mai Kossuth Lajos utca, Molnár János 
utca és Szent Imre utca az eredeti településmag. Ezen 
utcákban néhány régi múltszázad elején épített épület áll 
még. Itt áll a község temploma is. Az ősi településmagban 
hangulatos széles, kanyargós utcák mentén falusias 
beépítésű, jellemzően előkert nélküli, vagy kicsi, 1-2 m körüli 
előkertes utcaszakaszok alakultak ki. Egyértelmű cél a 
történeti településrészen a hagyományos rábacsécsényi 
utcakép megőrzése az eredeti építészeti elemek 
megtartásának támogatásával, új épületek építése, 
meglévők átépítése esetén azok tovább gondolásával, a 
folytonosság megőrzésével. 

A 20. században alakult utcákban követve a kialakult 
hagyományokat kis előkerttel építették a lakóházakat.  

A település lakóutcái vegyes képet mutatnak. Az házak 
építésekor szokásos kialakítást alkalmazták az építtetők. A 50-
60-as évek kockaházai között a 70-80-as évekbeli kétszintes 
házak is előfordulnak.  

Bár szinte minden lakóutcában találunk egységes 
megjelenésű utcaszakaszt, de összességében mégis inkább 
a vegyes kép a jellemző a községre, mely hangulatossá teszi 
a településképet. 

 

Egységes utcaképi szakasz a Kossuth Lajos utcában 

21. századi lakóház a Szent Imre utcában 
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Településközpont, intézmények 

területe 
Rábacsécsényben a településközpont az ősi mag 
központjában alakult ki, a Deák tér köré szerveződött. Itt 
kapnak helyet az intézmények és a szolgáltató funkciójú 
épületek nagy része. Itt található az önkormányzati hivatal, a 
posta, az óvoda, a takarékszövetkezet, a Solymos Szilveszter 
Kultúrotthon, a 2013-ban felújított multifunkciós közösségi ház, 
az élelmiszerbolt és az étterem. 

A település központ épületei jellemzően magastetősek, kivételt 
képez az ABC mely a korabeli építési hagyományok szerint 
lapostetős épületként áll a park mellett. 

Az 1777-78-ban épített Sibrik udvarház eredeti és átépített 
épületegyüttese ad helyet az önkormányzati hivatalnak, a 
postának és a multifunkciós közösségi háznak, mely összeépült 
zártsorú épület láncot alkot a Sibrik Miklós utcában. Az 
intézmények előtt a parklás a közterületen megoldott. 

Multifunkciós közösségi ház épülete a Sibrik Miklós utcában Az óvoda épülete a Sibrik Miklós utcában 

ABC épülete a Deák téren 
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Általános Iskola épülete a Petőfi Sándor utcában 

A Petőfi Sándor utca és a Szent Imre utca keresztezésénél nagy 
zöldfelülettel rendelkező telken áll az iskola, a tornaterem és  a 
községi könyvtár és információs közösségi tér. Az általános 
iskola 1950-es években épült, majd később bővítették.  A 
tornaterem 1992-ben készült. 

A tornacsarnok épülete 

A könyvtár épülete az iskola mellett 
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Gazdasági területek 
 

Rábacsécsényben működő gazdasági terület Enese irányából a 
falu szélén a lakott területeken kívül, a Petőfi utca folytatásában, 

a régi major területén a Szalacsi-tagnál alakult ki. A területen 
jelenleg a magastetős kialakítású hosszú gazdasági épületek 

szellősen helyezkednek el. Az épületállomány vegyes képet 
mutat. Több új vagy szépen felújított épület mellett felújításra vagy 

bontásra váró leromlott épület is megtalálható a területen.  
A terület településképi szempontból nem meghatározó, mivel 

nem gyűjtőút mellett fekszik. Bővítésre a kialakult terület mellett ad 
lehetőséget a hatályos településszerkezeti terv. 
 

 



RÁBACSÉCSÉNY TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 

 
 

 

 28 
 
 

  Zöld területek, 

sportolási területek 
Rábacsécsényben a településközpont a 
Deák tér köré szerveződött. A tér közepe 
egy nagyobb rendezett zöldterület, mely 
21. századi játszótérnek és a 
takarékszövetkezet előtt szoborparknak 
ad helyet. A játszótér zöld sövénnyel 
került elválasztásra a közlekedési 
területektől.  
A téren pihenőhelyet alakítottak ki 
kemencével, a község régi 
tűzoltókocsija is itt került kiállításra.  
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Tájkarakter 

szempontjából 

meghatározó terültek 
A település a Rábaköz északkeleti 
peremén fekszik. Felszíne síkság, 
melyet kisebb homokos hátak 
tesznek változatossá. A Rábaköz 
növényvilága a hosszú idő óta 
civilizált, mezőgazdasági művelés alá 
vont területek jellegzetességeit 
mutatja. A vidéket természetes 
állapotában eredetileg erdőség 
borította, a hajdani tölgyes erdőket 
azonban régen kiirtották. A 
beépítésre nem szánt védett 
területeken olyan természetkímélő 
gazdálkodási módokat kell 
alkalmazni, amelyek biztosítják az 
élőhelyek védelmét, a biodiverzitás, 
a tájképi és kultúrtörténeti értékek 
együttes megőrzését. 
A település közigazgatási határán 
belül található hullámtéri 
erdőterületek és a kisebb erdősávok 
magán és állami tulajdonban 
vannak. Mindenképp fontos ezen 
erdőterületek megőrzése és 
fenntartása tájesztétikai és ökológiai
szempontból egyaránt.  
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Beépítésre nem 

szánt egyéb 

területek 
A beépítésre nem szánt
területek körébe tartoznak 
mindazon területek, amelyeken 
a jövőben nem lenne kívánatos 
nagyobb épületállomány 
megjelenése. Rábacsécsény 
beépítésre nem szánt egyéb 
területei zömében átlagos vagy 
jó minőségű szántóterületek, 
gyepek, legelők, melyek 
mezőgazdasági művelés alatt 
állnak. A kialakult tájhasználat 
szervesen kapcsolódik a 
település történetéhez, 
történelméhez, közrejátszik a 
helyiek identitásának 
kialakulásában, erősítésében. 
Korában tanyák is voltak a 
település külterületén, ezért ezek 
lehetőségét kizárni továbbra 
sem cél, de fontos, hogy a 
tájképben továbbra se az elszórt 
mezőgazdasági, esetleg 
lakóépületek domináljanak.  
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5. Építészeti útmutató 
 

Arra a kérdésre, mitől szép egy lakóház vagy egy 
középület nem lehet egy mondatban válaszolni. 

Neves építészek és filozófusok a különféle 
megközelítések ellenére egyetértenek azonban 

abban, hogy a közhiedelemmel ellentétben a 
szépség nem szubjektív, nem részrehajló. Szép az, ami 

érdek nélkül tetszik, mondja Kant. A szépség sokféle 
lehet. Borainkról sem mondhatjuk, hogy a vörösbor jó, 

a fehér nem. Tudva, hogy bizonyos alkalmakhoz, 
ételekhez jobban illik a vörös, mondhatjuk, hogy mi a 

rozét szeretjük. Ebben a fejezetben nem szeretnénk 
egyoldalúan állást foglalni, leszűkíteni a 

lehetőségeket. Viszont szeretnénk bemutatni, 
hogyan kerüljük el a legáltalánosabb hibákat, ne 

járjunk úgy, mint a borász, aki gyakorlatlanul túlkénezi 
borát. 

 



RÁBACSÉCSÉNY TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 

 
 

 

 32 
 
 

 

  

A településen több utcaszakasznál (leginkább a történeti településrészen) a családiházak telepítése előkert nélküli, oldalhatáron álló. Új családi 
ház építése esetén a telepítést ezeken az utcaszakaszokon a telek oldalhatárára, előkert nélkül javasolt kialakítani. 
 

Telepítés 
 

A településen a családi házak telepítése oldalhatáron álló, a telken belüli elhelyezkedése az utcára merőleges rendszerű. A nem utcára 
merőlegesen telepített, indokolatlanul, nagymértékben hátrahúzott családiház építése nem javasolt. A családi házak a telek oldalhatárán 
állnak, a ház mögött növényzettel határolva kialakítható a védett kert.  
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Magasság 
 
Rábacsécsényben a családi házak magassága közel azonos. Jellemzően a 80-as, 90-es években építettek többszintes családiházakat. 
A meglévő épületek közé épülő új házaknak illeszkedni kell környezetükhöz. A túl magas házak nem illeszkednek Rábacsécsény kialakult 
utcaképeibe. 
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Tetőforma 
Rábacsécsény történeti településrészén a családiházak tetőformája jellemzően egyszerű. Új házak építésénél a szomszédok figyelembevételével 
kell illeszkedni. Amennyiben az építési telek körül kialakult egy nyeregtetős házakból álló utcakép, úgy oda ne tördelt tetőformájú épület kerüljön, 
hanem a szomszédokhoz hasonló nyeregtetős tetőformájú. Amennyiben az építési telek körül sátortetős épületek állnak, úgy oda ne tördelt 
tetőformájú épület kerüljön, hanem a szomszédokhoz illeszkedő tömegű és tetőformájú.  

Tetőhajlásszög 
Rábacsécsényben a családiházak tetőhajlásszöge közel azonos. A meglévő épületek közé épülő új házak tetőhajlásszögének illeszkedni kell 
környezetükhöz. A túl magas, illetve túl alacsony hajlásszögű tetővel rendelkező épületek nem illeszkednek a rábacsécsényi utcaképekbe. 
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  Anyaghasználat, színek 
 
Rábacsécsény épületeinek színvilága változatos, mégis megfigyelhető egy visszafogott illeszkedés, hasonló anyag- és színhasználat. 
A településen a meglévő épületek színvilágához illeszkedő új épületek építése ajánlott. Nem elfogadható a feltűnő és kirívó színhasználat, a rikító 
színű fémlemez fedés és burkolat. 
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Kerítések 
 

Rábacsécsényben az áttört kerítések kívánatosak, tömör 
és nem átlátható megoldások nem javasoltak. 
Az előkert nélküli telkeknél a kerítés, - szűkebb teleknél 
néhol csak a kapu - az épületeket köti össze. Javasolt az 
áttört kapu, kerítés kialakítás. Ha mégis tömör kaput 
építünk, javasolt természetes fa anyaghasználat, kisebb 
mintákkal áttörve. 
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  Utcák, terek, parkok 
A parkok, terek a közösségi élet 
színhelyei, ezért megjelenésükre 
fokozott hangsúlyt kell fordítani.  
A közterületen elhelyezett 
utcabútorok stílusának, a 
díszburkolatoknak illeszkedniük kell a 
közterület arculatához.  
A kialakult helyzethez való 
alkalmazkodással egységes látványt 
teremthetünk.  
Környezetünkhöz alkalmazkodni 
nem csak épületeinkkel tudunk, 
hanem az előkertjeinkben, utak 
mentén alkalmazott fajokkal is. Egy-
egy díszesebb előkertkert, egy 
nyírott sövény vagy a felsővezetéket 
el nem érő fák kellemes, rendezett 
látványt nyújtanak.  
A portánk előtti terület ápolásával, 
tudatos utcafásításra javasolt 
fafajok megválasztásával, 
dísznövények telepítésével 
harmonikus utcaképet 
teremthetünk. 
 

Más településről hozott példa 
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Tornácok, előtetők 
A népi építészet egyik könnyen felismerhető, jellegzetes eleme az 

oldalsó oszlopos tornác vagy a gádor. A tornác kialakítása, 
elhelyezésére is számos, részleteiben eltérő megoldás lehetséges. 

A tornác az a folyosószerű, fedett, félig nyitott tér, mely átmenetet 
képez a kert és a ház között. Nyáron kiválóan árnyékol, télen viszont 

megfelelő tájolás mellett nem állja útját az alacsonyan sütő 
napsugaraknak. Véd az esőtől, hótól, forróságtól.  

A régi rábacsécsényi házak favázas vagy oszlopos tornácai, a 
közintézmények gádoros kialakításai szép követendő példák.  

A mai épületek esetén a tornác gyakran lerövidül, a bejárat az 
utcával szembe kerül. Megszélesített, vagy terasz fedésként használt 

átiratként az épület legkellemesebb helyét alkothatják. 

Más településekről hozott példák 

rábacsécsényi 21. századi példa 
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  6. Jó példák 
Új ház építésekor, átalakításkor az épület tömegalakítása 
településképi szempontból is kiemelkedő szereppel bír. A 
túldimenzionált házak építése mindenképp kerülendő. A 
tömeg alakítása egyrészt függ a környező épületek 
tömegétől, méreteitől. A túl nagy tömegű, terjengős épület 
elnyomja a környező, kisebb épületeket, jelentősen rontva az 
utcakép összhatását. Javasolt a nem túl széles épületek 
kialakítása, a nagy tömeg hagyományos arányúvá alakítása, 
vagy legalább az utcai homlokzat tömegének szűkebbre 
szabása. Az egyszerű, falusias környezetbe illeszkedő 
tömegformálás nemcsak településképi szempontból előnyös, 
hanem épületenergetikailag is, illetve a kertkapcsolat 
megteremtése, a ház és a kert együttélése is könnyen 
megteremthető.  

Más településről hozott példa 
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Ajtók, ablakok 
Az épületek megjelenését és hangulatát a 
nyílászárók nagyban befolyásolják. 

A zárt épület tömeggel így nyitunk a külvilág felé, 
ezért nem mindegy milyen módon tesszük ezt. 

A népi építészet házain, régi középületeken fából 
készült, osztott ablakokat, ajtókat használtak. 

Rábacsécsényben a leginkább elterjedt a barna, 
fehér és fekete színek alkalmazása volt. A 

jellegzetes formájú oromzati padlásablak 
használata a mai épületeknek is esztétikus 

megjelenést biztosít.  
Jellemzően az épületek ablakai inkább álló 

arányúak. Gyakori a zsalugáteres árnyékolás, mely 
a mai épületeknek is kedvező megjelenést ad. 
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 Részletek 
A madáretető a téli napokon a madaraknak nagy segítség, de kedves 
formájával a kert dísze lehet.  
A közterületen elhelyezett szalmabábuk vidám hangulatot teremtenek a téli 
szürke időben.  
A tégla homlokzati díszítő elemként történő felhasználása, a házszámtáblák, 
utcanév táblák természetes anyaghasználata kedvező képet mutat.  
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Közterületi részletek  
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Homlokzatképzés 
A régiek még tudták, hogy az utcai homlokzat az épület arca, 
ezért nagyon fontos, hogy mi az az arc, amit megjelenít. 

Kialakításakor törekedni kell a hagyományos arányok 
megtartására, a kellemes arányú ablakok megfelelő 

kiosztására. Kerülendő az utca felé a garázskapuval fordulni, 
javasolt inkább a garázsokba oldalról, a telken belül behajtani. 

Ha ezt a telek szélessége nem engedi meg, akkor a 
tömegalakítást érdemes úgy kivitelezni, hogy ne a garázskapu 

kapja a fő hangsúlyt a homlokzaton, ezen túl természetes, (pl. 
fa) anyaghasználattal, minimális boltív alkalmazásával 

enyhíthetünk az erőteljes ipari megjelenésen. 
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Kerítés jó példák a településről 



RÁBACSÉCSÉNY TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 

 
 

 

 45 
 
 

Kertek 
Kertünk teremti meg a természettel való kapcsolódást; a rekreáció, 
pihenés színtere, de haszonkertként is funkcionálhat. 

Az építészetben alkalmazott elvek itt is ugyanúgy megjelennek:
arányok, tömegformálás, színek, stílusok formájában. De a kert nem

csak alkotás, hanem a kikapcsolódás helyszíne, amelynek szépségét 
- rendszeres gondozással, megfelelő növényalkalmazással – akár

egész évben élvezhetjük. Érdemes időt, fáradságot szánni rá, mert
kertünk nem csak szépségével hálálja meg a törődést: a fák nyáron 

árnyékot biztosítanak, télen pedig beengedik a napfényt 
otthonunkba. A környezeti adottságoknak megfelelő fajok 

megválasztásához, kertünk tervezéséhez, fenntartásához is kérhetjük 
szakember segítéségét. 
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Természet- és tájvédelmi szempontból növénytelepítésre javasolt fajok listája 

Őshonos fafajok 

 

Tudományos név Magyar név 

Acer campestre mezei juhar 
Acer platanoides korai juhar 

Acer pseudoplatanus hegyi juhar 
Acer tataricum tatár juhar 

Betula pendula közönséges nyír 

Carpinus betulus közönséges gyertyán 

Fraxinus angustifolia subsp. pannonica magyar kőris 

Fraxinus excelsior magas kőris 
Fraxinus ornus virágos kőris 

Malus sylvestris vadalma 

Populus nigra fekete nyár  
Populus termula rezgő nyár 

Prunus avium madárcseresznye 
Prunus padus zselnicemeggy 

Pyrus pyraster vadkörte 
Quercus cerris csertölgy 

Quercus petraea kocsánytalan tölgy 

Quercus pubescens molyhos tölgy 
Quercus robur kocsányos tölgy 

Salix alba fehér fűz 
Sorbus aria lisztes berkenye 

Sorbus aucuparia madárberkenye 

Sorbus domestica házi berkenye 
Sorbus torminalis barkóca berkenye 

Tilia cordata kislevelű hárs 
Tilia platyphyllos nagylevelű hárs 

Ulmus glabra hegyi szil 
Ulmus laevis vénicszil 

Ulmus minor mezei szil 

Staphylea pinnata mogyorós hólyagfa 
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Őshonos cserjefajok 

 

Tudományos név Magyar név 

Berberis vulgaris közönséges borbolya 

Cerasus fruticosa csepleszmeggy 

Cornus mas húsos som 

Cornus sanguinea veresgyűrű som 
Coryllus avellana közönséges mogyoró 

Cotinus coggygria cserszömörce 
Cotoneaster niger fekete madárbirs 

Crataegus laevigata kétbibés galagonya 
Crataegus monogyna egybibés galagonya 

Euonymus europeus csíkos kecskerágó 

Euonymus verrucosus bibircses kecskerágó 
Hedera helix közönséges borostyán 

Ligustrum vulgare közönséges fagyal 
Lonicera xy ükörke lonc 

Prunus spinosa kökény 

Prunus tenella törpemandula 
Rosa canina gyepűrózsa 

Rosa pimpinellifolia jajrózsa 
Rubus caesius hamvas szeder 

Salix cinerea rekettyefűz 
Spiraea media szirti gyöngyvessző 

Viburnum lantana ostorménfa 

Viburnum opulus kányabangita 
Vinca minor kis télizöld meténg 
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Telepítésre javasolt egyéb fa- és cserje fajok 

 

Tudományos név Magyar név 

Acer ginnala tűzvörös juhar 

Aesculus carnea vadgesztenye 

Aesculus hippocastanum vadgesztenye 

Catalpa bignonioides szivarfa 

Colutea arborescens sárga borsófa 

Corylus colurna törökmogyoró 
Ginkgo biloba páfrányfenyő 

Laburnum anagyroides közönséges aranyeső 
Liriodendron tulipifera  tulipánfa 

Malus baccata díszalma 
Platanus × acerifolia közönséges platán 

Prunus × cistena vérszilva 

Salix caprea kecskefűz 
Sophora japonica japánakác 

Sorbus rotundifolia kereklevelű berkenye 
Staphylea pinnata mogyorós hólyagfa 

Tilia tomentosa ezüsthárs 

Prunus fruticosa csepleszmeggy 
Prunus serrulata díszcseresznye 

 

Tiltott fajok listái: 

1143/2014. EU rendelet 

az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának 

 és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről 

A rendelet alapján a tagországok képviselőiből álló inváziós fajok elleni védelemért felelős bizottság elfogadta azt a növény- és állatfajlistát, mely az Unió számára veszélyt 

jelentő inváziós idegenhonos fajok jegyzékét alkotja. A listán szereplő fajok egyedeire vonatkozó szigorú szabályok szerint tilos az egész EU területén forgalomba hozni és a 

természetbe kibocsátani akár egyetlen példányt is, de a behozatalra, tartásra, tenyésztésre, szaporításra, szállításra, kereskedelemre és felhasználásra is hasonlóan szigorú 

szabályok vonatkoznak. 
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A listában szereplő növényfajok: 

 

Magyar név Tudományos név 

aligátorfű Alternanthera philoxeroides 

közönséges selyemkóró Asclepias syriaca 

borfa, tengerparti seprűcserje Baccharis halimifolia 

kaliforniai tündérhínár Cabomba caroliniana 

vízijácint Eichhornia crassipes 

cingár (aprólevelű) átokhínár Elodea nuttallii 

óriásrebarbara Gunnera tinctoria 

kaukázusi medvetalp Heracleum mantegazzianum 

perzsa medvetalp Heracleum persicum 

sosnowsky-medvetalp Heracleum sosnowskyi 

hévízi gázló Hydrocotyle ranunculoides 

bíbor nebáncsvirág Impatiens glandulifera 

fodros átokhínár Lagarosiphon major 

nagyvirágú tóalma Ludwigia grandiflora 

sárgavirágú tóalma Ludwigia peploides 

sárga lápbuzogány Lysichiton americanus 

japán gázlófű Microstegium vimineum 

közönséges süllőhínár Myriophyllum aquaticum 

felemáslevelű süllőhínár Myriophyllum heterophyllum 

keserű hamisüröm Parthenium hysterophorus 

rózsás tollborzfű Pennisetum setaceum 

ördögfarok keserűfű Persicaria perfoliata 

kudzu nyílgyökér Pueraria montana var. lobata 
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269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet 

a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól 

A kormányrendelet melléklete meghatározza azoknak a fajoknak a listáját, melyek inváziós és termőhely-idegen növényfajoknak tekinthetők, így az 5. § (2) bekezdés értelmében 

a Natura 2000 gyepterületeken ezek megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni, állományuk visszaszorításáról gondoskodni kell mechanikus védekezéssel vagy speciális 

növényvédőszer-kijuttatással. 

Az érintett növényfajok: 

 

1. Fásszárú inváziós és termőhely-idegen növényfajok: 

Magyar név Tudományos név 

akác Robinia pseudo-acacia 

amerikai kőris Fraxinus americana 

bálványfa Ailanthus altissima 

keskenylevelű ezüstfa Elaeagnus angustifolia 

fekete fenyő Pinus nigra 

erdei fenyő Pinus silvestris 

gyalogakác Amorpha fruticosa 

kései meggy Prunus serotina 

zöld juhar Acer negundo 

 

2. Lágyszárú inváziós növényfajok: 

Magyar név Tudományos név 

alkörmös Phytolacca americana 

japánkeserűfű fajok Fallopia spp. 

kanadai aranyvessző Solidago canadensis 

magas aranyvessző Solidago gigantea 

parlagfű Ambrosia artemisifolia 

selyemkóró Asclepias syriaca 

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

a növényvédelmi tevékenységről 

 

A rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében a földhasználó és a termelő köteles védekezni az alábbi növények ellen: parlagfű (Ambrosia artemisiifolia), keserű csucsor (Solanum 

dulcamara), selyemkóró (Asclepias syriaca), aranka fajok (Cuscuta spp.). 

 

A természetes növényvilágra veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok hazai tudományos alapú jegyzéke szerinti további tiltott fajok: 

 

Magyar név Tudományos név 

észak-amerikai őszirózsák Aster lanceolatus (beleértve A. tradescantii), A. 
nyugati ostorfa Celtis occidentalis 
átoktüske Cenchrus incertus 

díszárpa Hordeum jubatum 
japánkomló Humulus scandens 

kisvirágú nebáncsvirág Impatiens parviflora  

vékony szittyó Juncus tenois 
közönséges vadszőlő Parthenocissus inserta 

tapadó vadszőlő Parthenocissus quinquefolia 

kínai alkörmös Phytolacca esculenta 

magas kúpvirág Rudbeckia laciniata 

parti szőlő Vitis vulpina 

moszatpáfrány-fajok Azolla caroliniana (A. filiculoides), A. mexicana 

kanadai átokhínár Elodea canadensis 

törpe békalencse Lemna minuta 

kagylótutaj Pistia stratiotes 
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7. Jó példák – sajátos építményfajták 
Az utcaképhez a hirdetőtáblák, reklámfelületek, cégérek is ugyanúgy hozzátartoznak, 
mint az épületek vagy a növényzet. De hogyan hirdessük portékánkat, szolgáltatásunkat 
úgy, hogy az ne legyen meghökkentő? Hiszen elsősorban a figyelemfelkeltés a célunk, 
és nem a járókelők rosszallásának kiváltása. A hirdetés lényege a tájékoztatás, amelyet 
utcaképbe illően is megtehetünk. Ha lehetőségünk van egy szebb utcakép, 
településkép megteremtésére, miért ne élnénk a lehetőséggel? 
A 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet rögzíti a reklámok elhelyezhetőségének területi 
szabályait. 
A község területein csak a szabályozás szerinti reklámhordozó helyezhető el, itt szintén 
elengedhetetlen a megfelelő anyaghasználat. Jó példa erre a fából készített 
reklámhordozó, melyre bárki elhelyezheti hirdetését.  
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A buszmegállók meghatározó elemei a közterületeknek. 
Rábacsécsényben minden buszmegálló fedett kivitelben került 

megvalósításra.  
Buszmegálló rekonstrukció esetén a település területén a 

buszmegállókat javasolt egységes formai kivitelben, tetővel ellátva 
kialakítani. A természetes anyaghasználat kedvező benyomást kelt a 

községen átutazókban és a várakozó helyet használókban is. 

buszmegálló jó példák más településről 

rábacsécsényi buszmegálló 



RÁBACSÉCSÉNY TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 

 
 

 

 54 
 
 

  

8. A fényszennyezés elkerülését szolgáló szabályozás javaslata a 

LONNE ajánlásokat alapul véve 
 

- El kell kerülni a hideg fehér fényű világítást, amely 500 nanométernél rövidebb hullámhosszúságú fényt tartalmaz: Ennek megfelelően 3000K 
alatti érték javasolt a kültéri világítás színhőmérsékletére. 

- A világítótestek ernyőzése olyan legyen, hogy a fényt oda irányítsa, ahol arra szükség van: Megfelelő ernyőzés esetén a kibocsátott fényt nem 
látjuk közvetlenül. A megfelelően irányított fény nem jut a gyalogosok, járművezetők szemébe, az épületek ablakai felé vagy éppen az égbolt 
irányába. A fényeknek – még a díszvilágítás esetén is – lefelé kell irányulniuk. Így például a talajszintbe épített fényvetőket, melyek felfelé 
sugároznak, el kell kerülni. 

- Az utcákat amennyire csak lehet egyenletesen, és amennyire csak lehet, alacsony intenzitással világítsuk meg: Vidéki utakon a 0,3 cd/m² 
fénysűrűség elegendő, amely kb. 4 lux megvilágítással elérhető. Ez az EU útvilágítási szabványoknak (EN13201) megfelelő legalacsonyabb 
útosztály. Az EU szabványok gyakran sokszor erősebb megvilágítást ajánlanak, mint ami jelenleg a legtöbb európai településen megvalósult.  

- Igazítsák a kültéri világítást a tényleges használat idejéhez. Este 10 óra, vagy éjfél után jóval kevesebb fényre van szükség, ennek megfelelően 
az közvilágítás fénye csökkenthető. A megvilágítási szintek akár 50-80%-os csökkentése is lehetséges. A nem közcélú világítást teljesen ki kell 

kapcsolni, ha nincs arra közvetlen szükség. 
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