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3 CSABRENDEK 

1. BEVEZETŐ 

„Ami fontos, azt nem felejted el soha.”   -    (Márai 
Sándor) 
 
 
Csabrendek nagyközség jelentős történelmi múltú 
építészete - ahogy sok más történeti településé – a 
kezdetektől fogva alakul-változik. Ezen folyamat 
napjainkra sem szűnt meg, hisz a község él és fejlődik, 
keresi a fejlődési és kitörési lehetőségit, akárcsak a 
címerében szereplő szőlőtőke, amely minden évben 
megújul, és gazdag termést eredményez.  
 
Azonban a fejlődés gondoskodó kezek hiányában 
vadhajtásokat eredményezhet, irányítás, útmutatás 
nélkül tévútra kerülhet. Természetesen teret kell 
engednie az újnak, de fontos szempont, hogy a régi s új 
egységes egészet alkosson, harmóniában élhessen 
egymás mellett. 
 
Ezen analógia alapján kimondhatjuk, hogy a 
Településképi Arculati Kézikönyv szerepe hasonlatos a 
szőlőműveshez: óvja és irányítja az új hajtásokat, ápolja 
a régi tőkéket, így aratva bőséges termést, melynek 
hasznát a közösség minden tagja élvezheti. 
 
A Településképi Arculati Kézikönyv segítséget nyújt 
abban, hogy felismerhetővé váljanak a település értékei. 
Mintát mutat a jóra, javaslatokat tartalmaz a meglévő 
szebbé tételére, az újnak pedig iránymutatással segít 
összhangba kerülnie a meglévő települési környezettel. 
 
Ezen törekvés mindenképpen fontos a kisebb 
települések számára, hiszen sajátos karakterük 
megőrzése, történelmük, büszkeségeik bemutatása saját 
identitásuk és hagyományaik továbbélését, 
fennmaradását szolgálja. 
 
Fontos kiemelni, hogy ez a Kézikönyv nem egy kötelező 
érvényű, lezárt alkotás, nem tartalmaz kötelező 
előírásokat, csupán ajánlásokat az építéshez, 
szépítéshez, megőrzéshez, illeszkedéshez, 
iránymutatást a településképi rendelet megalkotásához. 
Közös munka-, és közös gondolkodás eredménye. 
Csabrendek minden lakosa tovább alakíthatja, 
formálhatja, bővítheti. Az idő múlásával újabb- és újabb 
szép részlet, kiemelkedő példa és tájelem kerülhet bele, 
a településsel együtt bővülhet és gazdagodhat, ezáltal 
mutatva önmagának, és a többi településnek jó példát. 
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5 CSABRENDEK 

2. CSABRENDEK BEMUTATÁSA   

 

CSABRENDEK Veszprém megye nyugati részén, a 

Bakony utolsó nyúlványán, a 374 m. magas Csúcsos-
hegy lábánál fekszik. Határát részben erdő öleli, a hegy 
oldalain szőlőt termesztenek. Közigazatási területén belül 
két másik – kisebb – településrész is található: 

Nyírespuszta, és Nagytárkánypuszta. 
 
Szomszédos a közeli Sümeggel, és közvetlen kapcsolata 
van a térséget feltáró 84. sz. főúttal, valamint észak-
keleti irányban Devecseren keresztül egészen a 8-as 
főúttal is. 
 
Jelenlegi neve újabb-kori szóösszetételből alakult ki. 
Eredetileg – a középkorban – a szláv eredetű Rendek, 
Rednek (jelentése vörösérc), a közeli – magyar eredetű - 
Csab falubeli Csabiak és a belőlük származó Csabi 
Bazsók birtoka.  
 

A település belterületének jelentős része lakóterület. A 

lakóterület jelentős részére jellemző a hagyományos 
oldalhatáron álló beépítés. Az épületek jellemzően 
földszintesek, de előfordul a földszint+tetőtér beépítés is. 
Az épületek tetőgerinc-vonala az utcára merőleges, 
jellemző a kontyolt nyeregtetős tetőkialakítás. A település 
belterületének peremterületein megfigyelhetők az újabb 
típusú beépítések, ahol túlnyomórészt a nagyobb 
(földszint+emelet+tetőtér) magasságú épületek 
találhatók. 
 
 

 

 

 

 

Csabrendek építészeti öröksége 

igen gazdag, 8 épülete törvényileg 
is védett. (1 barokk kori templom, 
két középkori templomrom, 1 
kastély, 3 kúria, 1 gazdasági 
épület). Számos egyéb egyházi és 
világi emlék, szobor, és térplasztika 
is megtalálható a területén.  
 
 
A Sümeg felé vezető bekötő úton, 
az Árpád utca folytatásában 
található Csabrendek  új ún. 
millenniumi lakóparkja, ahol 
számos új családi ház épült az 
utóbbi években. A Millenniumi 
lakóparkkal szemben, a bekötő út 
dél-keleti oldalán fekszik 
Csabrendek egyik fő természeti 

értéke, a Csúcsos-hegy, melynek 

lejtőjén a szőlőtőkék, valamint a 

közéjük ékelődő présházak 

szabályos sora húzódik. A szőlős 
területet a hegytetőn – és mögötte 

található – védett erdőterület 
koronázza, és alkot településképi 
egységet. 
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7 CSABRENDEK 

A település intézményi funkciói főként a 

hagyományosan kialakult településközpontban, 

település középső részén helyezkednek el. 
Gazdasági területek mind belterületen, mind 
külterületen előfordulnak, a mezőgazdasági 
telephelyek külterületen foglalnak helyet. 
 
A település közhasználatú zöldfelületei a település 
központjában elszórtan találhatók. Ezen 
zöldterületek jellemzően Csabrendek számos védett 
építészeti értékei köré csoportosulnak. 
 

A külterület jelentős része szántó művelési ágú. A 

szántóterületeken főként gabonát termesztenek. A 
természetes gyep-rét és gyep-legelő területek 
leginkább a vízfolyások mentén helyezkednek el. 

Összefüggő erdőterület a település volt zártkerti- 

és a központi belterület déli határához kapcsolódóan 
található, amelynek jelentős része természetvédelmi 
terület. Külterületen, a 84. sz. főút mentén öntöző 

tároló tavak és jóléti tavak helyezkednek el. A volt 

bauxitbányászat nyomai a település keleti részén 
húzódnak. Ezen tájsebek rekultivációja folyamatban 
van. 
 

A nagyközség keleti részén található Nyírespuszta 

és Nagytárkánypuszta lakóterületei jellemzően 

hagyományos, oldalhatáron álló beépítésűek. 
Csabrendek fejlődési dinamikája, valamint az egyéb 
korlátozó tényezők miatt a két kis településrész 
fejlődése napjainkra leállt, új beépítésként egyedül a 
Nagytárkánypusztától délre eső Darvastói 
Foglalkoztató Intézet épületei jelentkeznek. 
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3. ÖRÖKSÉGÜNK 

CSABRENDEK legkorábbról ismert, - részben - máig 

megőrzött építészeti emlékei az egyházi épületek. A mai 
Csabrendek területén illetve annak határában, az 

Árpádkor idején öt olyan település volt, amelyek önálló 

egyházzal rendelkeztek, papjai az 1333-34 évi pápai 
tizedben is említésre kerültek. A rendeki, csabpusztai, 
szentistváncsabi templomok romjai ma is azonosíthatók, 
míg a mai Csabrendek külterületeihez tartózó a hobai-t 
és a tárkánypusztai-t csak leírásokból ismerjük.  

A török időben elpusztult települések közül Rendek a 

18. század folyamán újranépesedett Csabrendek néven. 
Plébániáját 1728-ban szervezték újjá. Mai templomának 
építését 1785-ben kezdték el, plébániaépületét - korábbi 
helyén illetve annak anyagának felhasználásával - 1902-

ben valósították meg. Külön figyelmet érdemel az „Urak 

temetőjé”-ben álló - többször felújított - Szent Cecília 

tiszteletére felszentelt kápolna, amelyet 1882-ben 
emeltek. 
 
A település külterületének gazdasági épületei közül a 
Melegvíz, illetve a Marcal mentén emelt malmok, a 

szőlőhegyi pincék, illetve a majorok fontos szerepet 

játszottak Csabrendek életében.  
 
A település gazdasági életének sajátos arculatát képezi a 

szőlőkultúra művelése. A Csúcsos-hegy oldalaira 

felkúszó szőlőtáblák, a közöttük megbúvó présházak és 
pincék építészete sajátos hangulatot biztosít a tájnak. A 
falu népe 1625-ben kért és kapott engedélyt a 
szőlőtelepítésre. 1696-ban 17 holdon művelnek szőlőt. 
1720-ból származó feljegyzés szerint a jobbágyok 
boraikat fél évig mérhetik, ez idő alatt a nemesek is 
árulhatják hasonló portékáikat. A főút mentén, a 
település központjában álló emeletes, négyszög-letes 
alaprajzú, klasszicista stílusban emelt fogadója az 1840-
es évek környékén épült. 
 
A nagyközségben a lakóházak túlnyomórészt 
szalagtelkeken helyezkednek el, de a központi helyen 
épült nagyobb polgár-, és kereskedőházak, valamint a 

kastélyok kisebb-nagyobb táblatelkeket foglalnak el. A 

lakóépületek igen széles spektrumon mozognak. Épület-
típusai hűen tükrözik az elmúlt két és fél évszázad 
folyamán lezajlott gazdasági és társadalmi események 
főbb irányvonalait.  

 A csabrendeki plébánia 1728-

ban alakult újra, melyhez filiálaként 
Gyömörő, Gógánfa, Dabronc és 
Ötvös, egy időre Gyepű és 
Kajánföld is hozzátartozott.  

Jelenlegi, klasszicista stílusú 

templomát 1785-től kezdődően 
emelték Szent Lőrinc vértanú 
tiszteletére, de az első csabi 

templom védőszentjének, Szent 

Istvánnak a képét is elhelyezték a 

főoltár felett. 1969-ben teljes körű 
külső felújítására került sor, 1973-
ban készültek mai belső 
festményei. Két harangja közül a 7 
mázsa súlyút 1905-ben-, a 
nagyobbikat, 10 mázsást, 1929-
ben öntették. A templom belsejét 
1929-ben, 1973-ban és 2001-ben 
festették ki. 
 
Az épület egyhajós, nyugati 
frontján középtengelyben ülő 
toronnyal, kelet felől a hatszög 
három oldalával záródó szentéllyel, 
ehhez észak felől kapcsolódó 
sekrestyével. 

 

A mai r.k. templom domb alatt áll 

az egykori Rendek falu 

temploma. Rafael nevű papja 

1333-ban szerepel a pápai 
tizedjegyzékben, Szent Lőrinc itteni 
egyházát pedig 1355-ben említik 
először. 
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Gazdag kastélyépítészete a barokk kor eredménye, amikor a 

sümegi püspöki udvar környezetébe került nemesség itt 
igyekezet a maga és családja számára birtokot szerezni. A 
Bogyayak, Barczák, Oszterhuberek, Feketék, Hátzkyak, stb. 
barokk kori kastélyai, illetve kúriái műemlékvédelem alatt 

állnak, a Karátsony családé szintén megóvásra érdemes. 

 
Csabrendek első temetője az egykori Rendek Árpád kori 

temploma körül terült el. Ide 1773-ig temetkeztek. Ekkor 
nyitották meg a falu un. „Régi r. k. temető”-jét, amelyet 1882-
ben megnagyobbítottak, majd 1907 után – a mai temető 
megnyitását követően - itt a temetkezéssel teljesen felhagytak. 
Több nagyméretű sírkereszt is van a területen. Itt nyugszik 
Oszterhuber Péter Antal (1822-1900) az 1848-49 évi 
szabadságharc és forradalom résztvevője, neves 
mezőgazdasági szakíró, akinek (és családjának) sírkertjei – 
igaz felirat nélkül – itt megtalálhatók. 

 A Hátzky-kúria beépített 

környezetben álló, eredetileg 18. 
századi, barokk, majd eklektikus 
stílusban átalakított egyszárnyú, 
földszintes épület, előterében az 
egykori parkkal. Az 1760-as 
években épült barokk stílusban, 
kifejezetten e kornak kúriatípusa.. 
Korai eklektikus átalakítás 
nyomait viseli, feltehetően a 
melléképületek és az összekötő 
folyosó is ebből az időből való. 
Valamennyi helyiséget 
teknőboltozat fedi, a boltozatok 
legutolsó díszítő kifestése XIX. 
század végi. (Készítőjeként 
Kernstok Károlyt tartják számon.) 
 

Zsidó temető a falutól 
délnyugatra, a Rendek-hegy 
északnyugati lejtőjén, a szőlőktől 
nem messze terül el. Mintegy 100 
síremlék áll a nemrégiben 
felújított, törtkőfallal bekerített, 
téglalap alaprajzú területen. A 
sírtáblák javarésze vörös 
mészkőből készült, az 1830-as és 
az 1910-es évek között. 
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Az új római katolikus temető a nagyközség északkeleti 

szélén, dűlőút délkeleti oldalán található. Keresztjét 1910-
ben állították, a legkorábbi halálozási évszámként az 1900 
év olvasható. Egy nagyméretű sírkereszt mellett, csak 
néhány hagyományos, kereszttel koronázott, homokkőből, 
gránitból és márványból faragott sírköve említhető. 
Ravatalozóját 1958-ban emelték Szent Mihály tiszteletére. 
  

Az ún. Urak temetője a nagyközség északi végéhez 

közel, a Kossuth u. keleti oldalán terül el ligetes 
környezetben - falu egykori földesurainak kriptái, néhány 
kereszt-, illetve egy kápolna található benne. Keresztjét 
1870-ben állították.  
 
 

NYÍRESPUSZTA Csabrendek külterületi lakott helye. 

Neve a nyír fanév –s képzős származékának és a puszta 
„uradalmi major” főnévnek az összetételéből ered. Lakói 
1925-ben települtek a Nagy Pál felparcellázott birtokára. 
Az első telepesek Döbröcéről, Bazsiból, és 
Sümegprágából érkeztek. 1953-ban építették iskolájukat 
és a nevelői lakást. 1966-ban művelődés ház is épült a 
településen. Jelenleg közintézményei nincsenek. Legtöbb 
lakosa 1973-ban volt, akkor 122-en éltek a településen. 
 

NAGYTÁRKÁNYPUSZTA elnevezése a Nagy-, és 

Kistárkánypuszta: Tárkány összevonásából fakad, 
valószínű török eredetű név. Ilyen nevű helyet 1270-ben 
Sümegtől nyugatra, a mára szintén elpusztult Erek 
határában jegyeztek fel. 1739-ig hallgatnak róla a források, 
ekkor Rendekhez sorolják, mint ahogy 1832-ben is 
Csabrendek határában tartották nyílván, mint elpusztult 
helységet.  
 
A helységnevek rendezése kapcsán – e század elején az 
Országos Községi Törzskönyvben - Kistárkányt és 
Nagytárkányt Csabrendekhez csatolták, azóta, mint annak 
külterületeit tartják számon. Nagytárkánypusztán a 
középkori templom falai 1948-ig fenn álltak. A XX. század 
elején néhány cselédlakás és egy intézőlakás volt a mai 
Nagytárkánypuszta területén. Az intézőlakást 1920-ban 
iskolának rendezték be, egy tanítója volt 1950-ben. 1973-
tól Csabrendekhez tartozó belterület. 
 
A falu központjában álló egyszerű szerkezetű ácsolt fa 

harangláb, kis gúlatetővel, egy haranggal. A lábakon 

1925-ős évszám. 2003 őszén a haranglábat felújították, 
faszerkezetét kicserélték. 
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TERMÉSZETI ÉRTÉKEK  
Csabrendeken több táji-, természetvédelmi szempontból 
értékes terület található, ezek jellemzően az országos 
ökológiai hálózat részei. Országos jelentőségű 
természetvédelmi terület és emlék szintén található a 
településen. A Sümegi Fehér-kövek TT a belterülettől 
délre fekvő Csúcsos-hegy erdeinek jelentős részét 

magába foglalja. A település külterületén több védett 

forrás −a Görösfői-forrás, a Hamuházi-forrás, a Csira-kút 

− található, a Magyar-József forrás pedig belterületen 

helyezkedik el. Csabrendeken ex-lege védett lápterület 
a Meleg-víz és a Felsőerdő major közötti terület. 

Jogszabállyal védett természeti területek: Fehér-kövek  

Kiterjedése 307,9 ha, melyből fokozottan védett 47 hektár. 
A Fehér-kövek a Rendeki-hegynek Sümegtől É-ra 
elhelyezkedő meredek 20-30 m-es sziklapárkánya, 
vetődéses törése. A természetvédelmi terület e jellegzetes 
sziklaképződményről kapta a nevét. A Fehér-kövek 
természetvédelmi terület tájképi szempontból is 
meghatározó elemét jelenti a Rendeki-hegy déli 
domboldalának. A Rendeki-hegy turisztikai jelentőséggel is 
bír. A kövektől csodálatos panoráma nyílik a távoli vidékre 
is.  
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4.  ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK 

CSABRENDEKEN 

Csabrendek nagyközség szerkezetét 
meghatározó fő elemként mindenképpen 
a változatos táji- és természeti 
adottságait határozhatjuk meg, mivel két 
nagytáj találkozásánál helyezkedik el.  
 
Északnyugati része a Kisalföld 
területéhez tartozó Marcal-medence, 
délkeleti része a Bakonyvidékhez, azon 
belül a Déli-Bakony-hoz tartozik. Ennek 
köszönhetően észak-nyugati része 
medence jellegű sík terület, dél-keleti 
része pedig magasabb fekvésű, dombos 
táj. Kiemelkedő értéket képvisel a 
településtől délre található erdő borította 
Csúcsos-hegy (374,6 m), amely a járás 
legmagasabb pontja.  
 
A Csúcsos-hegy lábát délről Sümeg felöl, 
nyugatról Csabrendek felől 
szőlőhegyként használták, részben még 
az észak-nyugati oldalon is. Az ősi 
településmag ezért itt alakult ki, melynek 
origóját a templomdomb – és maga a 
templom – jelölte ki.  
 
Csabrendek úthálózata hűen követi a 
domborzat adottságait, melyek a falu 
organikusan nőtt jellegét adják. Az 
újonnan beépített területek szervesen 
kapcsolódnak a hagyományos 
településrészekhez. Fő útjai 
összeköttetést biztosítanak a 
szomszédos Sümeggel, és távolabbi 
Devecserrel, valamint Nyiráddal is. 
 
Csabrendek külterületének keleti részén, 
a Nyirádra vezető út mentén két kisebb 
településrész található. Az egyik a 
tanyasias jellegű Nyírespuszta, míg a 
nagyobb, kisfalusias Nagytárkánypuszta. 
Mindkét településrész önálló zárványként 
ékelődik a természetes környezetbe. 
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Csabrendek  Nyírespuszta és Nagytárkány 
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4.1. Történeti településközpont területe 

A település közintézményi funkciói 
főként a hagyományosan kialakult 
település-központban, település 
középső részén helyezkednek el. A 
történeti falumag közepén a 
településképet meghatározó katolikus 
templom emelkedik. 
 
A központi területrészen a kisvárosi be-
építésre jellemző „L”, illetve „U” alakú 
és az utcavonallal párhuzamos 
beépítés is előfordul, elsősorban a Fő 
út mentén láthatunk erre jó példákat. A 
templom-domb körüli utcákban a 
hagyományos falusias, oldalhatáron 
álló, oromfalas házak sora húzódik. 

A falu zöldterületei jellemzően a tele-
pülésközpontban találhatók. A 
parkokban keresztekre, emlékművekre 
és szobrokra bukkanhat a látogató. 
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4.2. Falusias lakóterületek 

CSABRENDEK lakóházai igen széles 

spektrumon mozognak. Épülettípusai 
hűen tükrözik az elmúlt két és fél 
évszázad folyamán lezajlott gazdasági 
és társadalmi események főbb 
irányvonalait. 
 
A nagyközségben a lakóházak túl-
nyomórészt szalagtelkeken 
helyezkednek el, de a központi helyen 
épült nagyobb polgár-, és 
kereskedőházak, valamint a kastélyok 
kisebb-nagyobb táblatelkeket foglalnak 
el. 
  
Soros és fésűs beépítés egyaránt 
előfordul. A lakóházak az utcavonalra 
épültek, kivéve néhány polgári 
előkertes épületet.  Tornác nem épül a 
házak elé, az a néhány látható beálló 
utólagosan épült. A falazat anyaga a 
belterületeken szinte kizárólag az 
égetett tégla, ritkábban a kőfal. Tető-
fedésként régebben a nádat, a zsuppot 
és a nagyobb épületeknél a cserepet 
használták. Ma már csak cserép és 
néhány palafedés látható. Mára már 
csak néhány régi építésű kémény 
látható. A lakóházak – a polgári 
épületek kivételével – orom-falasak, 
csak a XIX-XX. századforduló körüli 
időben jelenik meg a csonkakonty. A 
teljes kontyolások újabb átépítések 
eredményei.  
 
A falu szélső utcasorai a modern kor 
fejlesztéseinek eredményei, egyrészt a 
70’-es 80’-as évek lakóházai, valamint 
a 2000 első felében – a Sümegre 
vezető út menti – új, ún. „Millennium 
lakópark” beépítéseit foglalja magában. 
 

NAGYTÁRKÁNYPUSZTA jelentősebb 

építészeti hagyományokkal nem 
rendelkezik. Lakóházait az 1920-as 
évek után emelték, legkorábbról datált 
épülete 1937-ből való. 

NYÍRESPUSZTA említésre méltó épí-

tészeti értéket nem őriz. A település 
mindössze két kis utcából áll.  
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4.3. Üdülőterületek 
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A Csabrendek nyugati csücskét 
érintő 84 sz. út észak-keleti 
oldalán jelentős méretű terület 
üdülőterületi fejlesztésként került 
meghatá-rozásra.  
 
A területen belül három mestersé-
ges tó található, melynek a 
környezete rendezett, de mindez-
idáig alig beépített, természetes 
állapotában megőrzött. 
 
 

 

 
 

4.4. Üzemi és gazdasági területek 

A településen számos kisebb-
nagyobb üzemi terület található, 
melyek jellemzően a beépített 
területek szélén, vagy külterületen 
találhatók.  
 
A külterületi mezőgazdasági 
üzemi területeken jellemzően 
állattartás zajlik, míg a 
Csabrendek szélén néhány 
gyártócsarnok is megjelent, de 
ide sorolható a csabrendeki 
szennyvíztiszító telep is.  
 
Több üzemi-gazdasági terület 
még beépítetlen, jelenleg 
mezőgazdasági tevékenység 
zajlik rajtuk.  
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4.5. Intézményi területek 

A Daravastói Foglalkoztató 
Intézetet a Fővárosi Tanács 
1983-ban léte-sítette Darvastón, a 
megszűnt bauxitbánya üzem 
területén. 1984 után folyamatosan 
bővült az intézet, 1985-ben már 
200 fő került itt elhelyezésre. 
1998-ig két új lakóház, a 
kazánház és a szennyvíztelep, 
illetve a szolgálati lakrész épült 
fel. 1999-2003 között a telep 
tovább bővült. Mára az egykori 
bányaterület egy élhető, otthonos, 
üdülő jellegű területté alakult, 
megtörtént a fásítás, a parkosítás, 
utak, járdák kiépítése, futballpálya 
kialakítása. Az intézménykert 
növényállománya is jelentős. 

 

 

4.6. Mezőgazdasági területek 

Csabrendek külterületének nagy 
része jellemzően mezőgazdasági 
hasznosítású. A település 
központi belterületét a déli oldal 
kivételével szántóföldek ölelik 
körül. Ezen területek művelés 
alatt állnak, jellemzőek az 
egybefüggő nagyobb táblás 
szántóterületek. Nagytár-
kánypuszta felé haladva, a 
Csabpusztai-majortól keletre, a 
felszínmozgások által érintett 
területek környezetében a 
szántók hosszabb ideje parlagon 
állnak, a gyepesedés folyamata 
előrehaladott. Ezek a területek 
szervesen kapcsolódnak a 
korábbi hagyományosan - 
művelési ág szerint is legelő 
területekhez. Szintén összefüggő 
legelők helyezkednek el a Meleg-
víztől északra. Ezen a 
területegységen csak egy-egy 
táblán folyik szántóföldi 
gazdálkodás. 
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Csabrendeken a szőlőhegyen 
kívül, a külterületekre a 
beépítetlenség jellemző. Az 
épületek a hagyományos 
majorok, majd később 
termelőszövetkezetek területére 
koncentrálódik. A településen a 
múltban is csak a majorok és a 
malmok épületegyüttesei jelentek 
meg, így ez kedvezően illeszkedik 
a hagyományos 
tájgazdálkodáshoz. A fennmaradt 
állapot a továbbiakban is 
megőrzendő.  

 

 

 

4.7. Szőlős- és gyümölcsös területek 

A Csúcsos-hegy lábát délről 
Sümeg felől, nyugatról, sőt 
részben az észak-nyugati oldalról 
Csabrendek felől is 
szőlőhegyként használták. Az 
előzőeken már említettük, hogy a 
hagyományos szőlőhegyi haszno-
sítás mellett az üdülő funkció is 
egyre meghatározóbb, azonban 
Csabrendeken még fennmaradtak 
a szőlőtermesztéshez és 
borászathoz kapcsolódó 
hagyományok és gazdálkodási 
formák.  

Ennek a tájhasznosítási és tele-
pülésképi szempontból is jelentős 
értéknek a megőrzése a további-
akban is fontos.  
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4.8. Természetközeli területek 

Csabrendek déli és keleti 
településrészeinek kiterjedt 
erdeiből mára összefüggő 
erdőként a Csúcsos-hegy 
állományai maradtak fenn. Az 
erdőállományt jellemzően 
tölgyesek, a tetőn bükkösök 
alkotják. Itt található a Fehér 
kövek természet-védelmi terület, 
ezért az erdők jelentős része 
védelmi elsődleges rendeltetésű. 

A Meleg-víz és mellékágai tájképi 
és ökológiai szempontból is a 
település kiemelkedően értékes 
részei. A vízfolyás a kísérő 
természetes vízparti 
ökoszisztémákkal, nádasokkal, 
nedves rétekkel, ligetes 
szakaszokkal a táj szerkezetének 
is meghatározó eleme. A 
vízfolyás természetes határát 
jelenti a településnek az ÉNy-i és 
a K-i széleken, továbbá a 
mezőgazdasági területek 
művelésében is természetes 
választóvonalat jelent, 
lényegében a szántóföldek északi 
határa. 

Csabrendeken a patakot kísérő 
vegetáció magterületen kívül eső 
része az ökológiai hálózaton belül 
ökológia folyosóként funkcionál. 

A változatos, vizes élőhelyeket, 
természetes gyepeket és erdős 
részleteket is magában foglaló 
területek a magterülettel együtt 
ökológiai egységet képeznek. A 
patakot kísérő ökoszisztémák 
mozaikos váltakozása, a 
különböző típusú élőhelyek laza 
szövete nemcsak ökológiai, de 
tájképi szempontból is jelentős.  

Nagytárkánypuszta felé az erdők 
a hálózaton belül puffer 
területként szolgálnak, ahogy a 
Meleg-víztől északra 
elhelyezkedő erdőtömb is. 
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4.9. Zöldterületek, temetők területek 

A településen közparkként 
funkcionál az önkormányzati 
hivatal és művelődési ház mögött 
elhelyezkedő játszótér és 
sportpálya területe. A zöldterület 
amellett, hogy viszonylag nagy 
kiterjedése folytán képes a 
közpark funkciónak megfelelni, 
központi elhelyezkedése kiemelt 
jelentőségűvé teszi. A parkosított 
területen többfajta, újszerű 
állapotú játszószer található. A 
telken kialakításra került egy 
kisebb sportpálya is. A növény-
állományra szép idős, értékes fák 
jelenléte jellemző. 

A sportpálya rendezett, gondozott 
képet mutat. A sportpályák igazi 
értékét a közösségi életben 
játszott szerepük jelenti. 

Szintén jelentős közpark a 
templomdombon lévő zöld-terület. 
A közterület jelentős növény-
állománnyal  rendelkezik. A 
Millenni-umi lakópark újonnan 
kialakított közparki terület, mely 
az új beépítésű lakóterülethez 
kapcso-lódik. 
A Széchenyi tér parkosított zöld-
területeinek kialakítása már a 
hatá-lyos tervekben is szerepel, 
jelenleg az utak által közrezárt 
fásított zöldfelületként jelenik 
meg. 
 
A település területén az alábbi 
temetők találhatók: 

 Régi római katolikus temető 
(Csabrendek) 

 Új római katolikus temető 
(Csabrendek) 

 Urak temetője (Csabrendek) 
 Zsidó temető (Csabrendek) 
 Temető (Nyírespuszta) 
 Temető (Nagytárkánypusza) 
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5.  ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ 

A nagyközség településképi arculatát leginkább befolyásoló tényezők a 
beépített és beépülő településrész épített elemeivel formálhatók. A 
harmonikus és egyben egységes utcaképek eléréséhez fontos a 
meglévő épített értékeket a hagyományos beépítéssel együtt 
figyelembe venni.  
 
Az arculati kézikönyv e fejezete részletes segítséget nyújt a 
településképbe illeszkedő épület kialakításához. A cél nem az, hogy 
egyen házak épüljenek, hanem hogy megőrizhessük a település 
sajátosságait. Ennek érdekében a fontosabb, településképet 
meghatározó szempontokra kíván ajánlásokat tenni a könyv, melyek 
figyelembevételével akár egy családi ház építésénél vagy átépítésénél 
az olvasó is hozzájárulhat a kulturált, esztétikus és hangulatos 
településkép kialakításához.  
 
A békés utcakép megőrzése az illeszkedő fejlődésen múlik. Ehhez ad 
ajánlásokat az alábbi fejezet. 

 

 

 

5.1. TELEPÍTÉS ÉS TÖMEG 

Falusias lakóterületek 

 
Csabrendek területén a telkek 
keskenyek, hosszúak és utcára 
merőlegesek, amelyeken oldalhatáron 
álló beépítés alakult ki. Az 
oldalhatáron álló telepítés esetén, az 
oldalkert és a hátsókert is jól 
kihasználható. Javasolt a kialakult 
állapothoz való alkalmazkodás, új 
épület esetében pedig az oldalhatártól 
1 m, ún. csurgó távolság tartása. Az 
előkert méretét a kialakult állapot 
szerint java-solt kialakítani. Az 
oldalhatárral nem párhuzamosan 
elhelyezett és négyzetes alaprajzú 
épületek telepítése kerülendő. 
Személygépkocsi-tároló új épület 
eseté-ben annak részeként, vagy 
azzal egy tömegben alakítható ki. A 
nagyköz-ségben az épületek 
többségének nincs előkertje, 
homlokzatuk az utca vonalára eső 
építési vonallá áll össze. A kialakult 
forma megbontása, az új épületek 
visszaugratása nem kívánatos. 
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Zártsorú beépítésű 

hagyományos település-

központi területek 

 
A zártsorú beépítés egyenletes, 
nyugodt utcaképet biztosít.  
 
A tömbbelsők védelme érdekében is 
fontos a záródó beépítés. A hézagok 
következtében megjelenő tűzfalak 
látványa kedvezőtlen és nyomasztó.  
 
Kerülendő a kialakult utcafronti síktól 
eltérő (hátrahúzott) homlokzatok 
kialakítása, mivel így az egységes 
térfal- és térarány jelentősen sérül. 
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Üzemi és gazdasági területek 

Az egyes üzemek, majorok, 
állattartó telepek jellemzően 
szabadon álló, külön épület-
egységekből álló elrendezésűek. 
 
Alapvetően földszintes jellegű 
épületek megjelenése kedvező, 
azonban a gazdasági funkcióhoz 
kötődően megengedett a maga-
sabb épületek, építmények meg-
jelenése. 
 
Kerülendő a telephelyeken belül 
az egy tömegben kialakított, 
tömbösített beépítés kialakulása, 
a telken belüli beépítések egy 
helyre való koncentrálása. 
 

 

 
 

 
 

Szőlő- és gyümölcsös 

területek 

Csabrendek hagyományos 
szőlőterületei jellemzően lazán 
beépítettek. A tájban elszórtan 
elhelyezkedő, hagyományos 
formavilágú épületek és a 
mértéktartó beépítési arányok 
megőrzendőek. 
 
A szőlőhegy esetében kis 
alapterületű, domborzathoz 
igazo-dó szabadonálló beépítés 
javasolt. 
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5.2. TEREPALAKÍTÁS 

Általános ajánlás 

A terepviszonyok és a domborzat 
jelentős mértékben befolyásolják a 
lakóházak elhelyezhetőségét és 
kialakítását. Kerülni kell a túl nagy 
bevágásokat és a jelentős 
feltöltéseket is az építési munkák 
során. Az épület terepre 
illesztésének a legkevesebb 
földmegmozgatással kell 
megtörténnie. Ennek érdekében a 
legjobb megoldás a terepbe illesztett 
épületek kialakítása. Emellett jó 
megoldást nyújthat még a részleges 
bevágás is, melynek során kis 
földtömeg megmozgatására kerül 
sor, és az a későbbiek folyamán újra 
felhasználásra kerül.  

 

  

 

  
 

5.3. MAGASSÁG 

Általános falusias lakóterület 

Csabrendeken a földszintes épületek 
a jellemzőek. Az újonnan épülő 
házak tömegét is úgy kell tervezni, 
hogy ettől ne térjen el, ide értve a 
felújításokat és a bővítéseket is. A 
hasonló tömegformálással az 
utcakép is harmonikussá és 
egységessé válik. Többszintes 
épületek elhelyezése, 
épületráépítések nem 
elfogadhatóak. 
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Zártsorú beépítésű 

hagyományos település-

központi területek 

 
Csabrendek hagyományos 
település-központi területén – főleg 
a főutcák mentén – zártsorú 
beépítésű hagyományosan 
földszintes lakóépületek találhatók.  
 
A hagyományos utcakép védelme 
érdekében kerülendő a kialakult 
tető-, párkány- és tetőgerinc 
vonalától jelentősen eltérő 
magasságú épület elhelyezése. 
A szintek száma a szomszédos 
épületek szintszámához kell 
igazodjon, attól jelentős számban 
ne térjen el. 

 

 

 

 

 

 

Üzemi és gazdasági területek 

 
Az egyes üzemek, majorok, 
tanyahelyek építményeinek magas-
sága meghatározó.  
 
Alapvetően földszintes jellegű 
épületek megjelenése kedvező, a 
gazdasági funkcióhoz kötődően 
megengedett a magasabb 
épületek, építmények megjelenése. 
Azonban törekedni kell a meglévő 
beépítés jellegétől nem eltérő 
épületek egységes arányainak 
(alapterület – szintszám) 
megtartására.  
 
Kerülendő a túl kicsi alapterületű, 
de sokszintes, vagy túl kis traktus-
mélységű, vonalszerű épületek 
kialakítása. 
 

 

 

 

 

 



 
38 Településképi Arculati Kézikönyv 

5.4. TETŐHAJLÁSSZÖG 

Általános ajánlás 

 
A magyarországi falusias 
építészetben a 40-45°-os 
tetőhajlásszög a jellemző, 
Csabrendek házain is ez figyelhető 
meg. Az ettől eltérő mértékű 
hajlásszög nem fogadható el. A túl 
magas vagy túl alacsony tetőhajlás 
tájidegen karaktert hordoz, 
ugyanakkor gyakorlati szempontból 
sem megfelelő. Az éghajlati 
viszonyokat figyelembe véve a 
kialakult hajlásszög használatos. 
 

 

 
 

 
 

 
 

5.5. TETŐFORMA 

Általános ajánlás 

 
Csabrendeken a két jellemző 
tetőforma a csonkakontyolt vagy az 
egyszerű nyeregtető. Újépítésű 
házaknál javasolt az ehhez való 
illeszkedés. Ne használjunk 
bonyolult formájú, karakteridegen 
összetett tetőket. 
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5.6. HOMLOKZATKÉPZÉS, OROMZATOK 

Központi-, falusias 

lakóterületek, Szőlőhegyi 

pincék és présházak 

 
A lakóházak utcai homlokzatán 
sokszor megjelenő, eresz-
magasságban húzódó párkány a 
nagyközség építészetének jelleg-
zetességévé vált, melynek tovább-
örökítése a harmonikus utcakép 
fenntartásához elengedhetetlen. Az 
utcára oromzattal forduló épületek 
esetében fontos, hogy a két 
hosszanti kialakítású ablak ne 
kerüljön összevonásra.  
 
A település épületeinek meg-
jelenésében fontos az összhang, 
az ott élők egyediségét, stílusát 
azonban tükröznie kell. 

  

 

5.7. ANYAGOK, SZÍNEK 

Általános ajánlás 

 
A település épületeinek színezését 
illetően hagyományosan két szín-
változat jellemző: az egyszerűbb 
fehér vakolat és a hajdani 
módosabb családok fényűzőbb, 
sárga épületei. 
  
Új házak színezése esetén is 
ennek a két színnek az árnyalatai a 
javasoltak. 
 
A tető anyaga minden esetben 
barnás cserép legyen. 
 

 

 

 
 

5.8. KERÍTÉSEK 
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Általános falusias lakóterü-letek 

esetében alánosan elmondható, 

hogy, törekedni kell a hagyományos, 

egyszerű kapuk és áttört kerítések 

alkalmazására, a tájidegen, 

ízléstelen, túldíszített és tömör 

formák használata nem ajánlott. 

 

 

Hagyományos településköz-pont 

zárt utcaképi karakterű területein 

kívánatos, valamint a gazdasági és 

ipari területeken elfogadható a 

részlegesen, vagy teljes hosszában 

tömör kerítés alkalmazása, mely 

illeszkedik az épületen alkalmazott 

anyaghasználathoz. 

 

 

 
 

 

 
 

Mezőgazdasági terület, 

Szőlőhegy, természetközeli 

terület 
 
Mezőgazdasági területeken, szőlő-
hegyeken áttört, könnyed hatású 
kerítés kialakítása ajánlott. Fából, 
vagy növényzettel takart drótfonatból 
készült lábazat nélküli áttört kerítés 
építhető meg. Tömör kerítés alkal-
mazása nem elfogadott. 
 
A kerítések növénnyel történő be-
futtatása, takarása segíti az 
épületek, építmények tájba 
illeszkedését. 
 
Természetközeli területeken kerítés 
kialakítása nem ajánlott, kizárólag 
vadvédelmi céllal megengedett.  
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5.9. KERTEK, UTCÁK, TEREK ÉS ZÖLDFELÜLETEK 

Kertek és növénytelepítés 
 
Kiemelten fontos, hogy az épületek 
mellett azok kertjei is harmonikusan 
illeszkedjenek a település 
karakteréhez. A lakóházakat 
körülölelő kertek segíthetik az épület 
tájba illesztését, takarják a nem 
kívánatos részleteket, emellett 
megfelelő növénytelepítéssel az 
épületek szépsége, karaktere 
kiemelhető. 
 
 
Az előkertekbe kis vagy közepes 
termetű, keskeny lombkoronát növelő 
fák, cserjék telepítése, virágos évelők 
ültetése javasolt, a nagyobb méretű 
fák beárnyékolhatják az épületet. A 
méretes, terebélyes növényeket az 
oldal- és hátsókertbe érdemes ültetni. 

 

 

 

 
 

A külterületen megjelenő rekreációs 
funkciójú tavak környezetében 
vízpartra jellemző, vizet kedvelő 
honos növény fajok telepítése ajánlott 
(pl. nád, sás, gyékény, káka, mocsári 
nőszirom, réti füzény, mocsári 
gólyahír). Az örökzöld növények 
alkalmazása nem elfogadható ezeken 
a területeken, mivel a tájban idegenül 
hatnak. 
 
A mezőgazdasági, üzemi település-
részeken telepített védő illetve takaró 
növénysávok kialakítása során az 
őshonos fajok mellett, a környezeti 
hatásoknak ellenállóbb, de tájba illő 
növényfajták alkalmazása is 
elfogadott.  
Természetközeli településrészeken 
csak őshonos, termőhelyi 
adottságoknak megfelelő növényfajok 
alkalmazása megengedett. 
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Csúcsos-hegy oldalában találhatók 
Csabrendek ősi présházas-pincés 
területe, ahol a kertek dominanciája 
megőrzendő. A kertekbe 
gyümölcsfák, szőlő és egyéb 
haszonnövények telepítése ajánlott. 
Ezen a településrészen az oszlopos 
növekedésű tű- és pikkelylevelű 
örökzöld növények kifejezetten 
tájidegen elemek, ezért ezek 
telepítése kerülendő. A kerítésre, 
lugasokra felfuttatott növények 
kellemes, barátságos hangulatot 
teremtenek. 

  

 

Utcák, terek, zöldterületek 
 
Csabrendeken belül markánsan 
elkülönül a hagyományos település-
központi területe, ahol nem 
jellemzőek az utcákat kísérő széles, 
gyepes zöldsávok, a növényzetnek a 
településszerkezeti adottságok miatt 
kevés hely jut. Az értékes meglévő 
növényállomány településképi szem-
pontból meghatározó szereppel bír, 
ezért karbantartásuk, fejlesztésük 
kiemelt fontosságú. 
 
A falusias lakóterületeken az utcák 
két oldalán szegélyező zöldsávok 
jelennek meg markáns zöldfelületi 
elemként. A település egységes 
fasorai megőr-zendők, felújítandók. 
A közterületi zöldfelületek 
kialakításánál a termőhelyi 
adottságoknak megfelelő fajokat kell 
alkalmazni. 
 
Csabrendeken alapvető szempont 
az utcák, közkertek, játszóterek, 
sportpályák és egyéb közterületek 
fenntartása, hiszen ezek a közösségi 
találkozási pontok legfontosabb 
helyszínei.  A rendezettség elérését 
a tájba illesztés, az utcabútorok 
esetében pedig a helyi anyagok 
használata is segíti. 
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6.  JÓ PÉLDÁK  

ÉPÜLET 
A nagyközségben a lakóházak 
túlnyomórészt szalagtelkeken helyez-
kednek el, de a központi helyen épült 
nagyobb polgár-, és kereskedőházak, 
valamint a kastélyok kisebb-nagyobb 
táblatelkeket foglalnak el. A kisebb 
lakóépületeknél kialakított néhány 
előkertet a kerítés utólagos elmoz-
dításával nyerte. A lakóházak – a 
polgári épületek kivételével – 
oromfalasak. Csak a 19-XX. század-
forduló körüli időben jelenik meg a 
csonkakonty.  
A homlokzatok dísztelenek, csak 
egyszerű vakolt keretezés látható az 
ablakok és az oromfal szélein. Az 
épületek fehérre meszeltek, vagy 
sárgára festettek, illetve variációként 
gyakran előfordul a sárga alapon 
fehér keretezés használata.  

 

 

 

 

AJTÓ, ABLAK 
Jellegzetes portálok és kapuk 
Csabrendek hagyományos 
településközponti területén – 
jellemzően a zártsorú beépítésű 
területeken figyelhető meg.  
 
Csabrendeken az épületek utcafronti 
homlokzatain jellemzően egy, 
maximum két ablak nyílik.  A fából 
készült, jellegzetesen hosszanti 
kialakítású, keretezett, kétosztatú 
ablakok a fa zsalugáterrel hangulatos 
külsőt varázsolnak a háznak, mellyel 
az egész épület megjelenését 
pozitívan befolyásolják. Érdemes ezt 
a fajta kialakítást megőrizni.  
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HOMLOKZATKÉPZÉS, 

ANYAGHASZNÁLAT 
A településen a hagyományos 
anyagok alkalmazása terjedt el. 
Csabrendek településrészein egysé-
gesen a fehér és a sárga szolid 
árnyalatai kedveltek. Változatosabbá 
teszi a színezést, ha a lábazat 
sötétebb árnyalatot kap, azonban 
ebben az esetben is törekedni kell a 
harmóniára.   
A visszafogott homlokzatokhoz jól 
illeszkedik a faluban jellemző 
sötétebb agyag tetőcserép, mely 
alkalmazása új beépítés vagy 
átépítés esetén is ajánlott.   

  

 

 

HIRDETÉSEK, REKLÁMTÁBLÁK  

 
Csabrendeken nem jellemzőek a 
hirdetőtáblák, reklámfelületek, illetve 
cégérek használata.  
 
Új reklámhordozó létesítése esetén 
javasolt az épülethez illeszkedő szín 
és formavilág kialakítása. A 
településen a kerítések esetében 
visszaköszön a fémek használata, 
így kellemes összhangot 
eredményezhet akár a fémből 
készült cégérek használata is.  
 
Az itt látható képek más 
településekről származó példák a 
cégérek jellegét és kialakítását 
illetően. 
 
Műszaki létesítmények 
elhelyezésekor külön figyelmet kell 
szentelni a környezethez való 
illeszkedésre. 
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