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Bevezetés 

 

Máriakálnok Településképi Arculati Kézikönyve a települési környezet megjelenését meghatározó 

jellemzőket és elvárásokat foglalja össze, valamint építészeti szemléletformáló célt szolgál. 

 

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, a céljuk nem a tervezési szabadság megkurtítása, 

uniformizálása, hanem éppen a valós értékek megismertetése, a sokféle izgalmas lehetőség feltárása. 

 

A kézikönyv nem egy merev, lezárt egész, hanem nyílt, folyamatos hozzászólást és változtatást 

lehetővé tevő kezdeményezés kíván lenni, ahogy a település története sem befejezett, hanem 

folyamatosan továbbíródik. 

 

 

  



 

Máriakálnok bemutatása  
általános településkép, településkarakter 

 

Az ország északnyugati sarkában, Mosonmagyaróvártól délkeletre fekszik Máriakálnok, Szigetköz 

egyik hangulatos, látnivalókkal bővelkedő községe. Mosonmagyaróvárral 1928 óta vashíd köti össze a 

Mosoni-Dunán. A szigetközi főútvonalra csatlakozó összekötő útja révén szerves része a szigetközi 

gazdasági és turisztikai régiónak.  

Az egyik legrégebbi és az első, a terület megművelésére vonatkozó, 1313-as okirat, mint szőlővel 

beültetett területet említi. Egy 1357-es okiratban már a Kálnuk névformát használják. A kálnuk szó a 

szláv eredetű kálista szóból származik, amely eredetileg pocsolyát, sáros helyet jelent, ezzel is utalva 

a község vizenyős környezetére. A településnek a történelem során számos nagy árvizet, és az ezek 

által okozott komoly károkat kellett elszenvednie. 

Ennek és más pusztító erőknek, mint a tűzvészek, és az ezeket követő felújításoknak és 

újjáépítéseknek köszönhetően a település építészete ma rendkívül összetett képet mutat. 

Máriakálnok sokszínűségét tovább fokozza a magyar lakosság mellett jelen lévő nagy arányú német 

származású lakója. A település lakosainak száma jelenleg meghaladja az 1700 főt. 

A térség legismertebb búcsújáróhelye. A falu szélén 1663 óta kápolna állt, melyet 1874-ben 

neoromán stílusban építettek át. Kis szentélyében található a kálnoki csodatévő Szűz Mária szobra. 

A legenda szerint a kápolna mellett fakadó forrás vize meggyógyította a betegeket a török elől 

visszavonuló és itt megpihenő keresztény seregben 1529-ben. A település központjában található a 

szépen felújított római katolikus templom.  

A településen óvoda és általános iskola működik, az egészségügyi ellátás jól szervezett. A különböző 

rendezvények, közösségi események lebonyolítására Rendezvényház és Kultúrház áll rendelkezésre. 

A parkok és közterületek az itt élőknek köszönhetően épp olyan virágosak, gondozottak, mint a saját 

kertjeik. A község temetője az egyik legszebb „parkja” a községnek. Máriakálnokon három lovarda is 

található, melyek közül az egyik nemzetközi díjlovagló versenyeknek ad otthont. A horgászat és vízi 

sportok szerelmeseit a Mosoni-Duna és a Kálnoki-Dunaág kínálta élmények várják. Emellett számos 

más sportolási lehetőség is rendelkezésre áll. 

Máriakálnok egykor sváb település volt, a sváb építészeti stílust azonban ma már csak a falumúzeum 

épülete őrzi. A község településképe sokrétű, a régi „parasztháztól” a legújabb építésű ingatlanokig 

sokféle házzal találkozhatunk. Településképi szempontból is meghatározó Mosonmagyaróvár 

közelsége, hiszen egyre többen költöznek ki a városból Máriakálnokra, ez pedig a lakosságszám és 

ezzel együtt a lakóházak folyamatos gyarapodását eredményezi.  

 

 

 

 



 

 

 

  



 

Örökségünk  

a településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, 

táji és természeti értékek, településképi jellemzők 

 

A Kegykápolna 

A szájhagyomány szerint azon a helyen, ahol most a kápolna és a kút áll volt egy régi nyílt forráskút, 

amelyhez friss, üde vizéért nagyon szerettek menni a község lakói és a mezőn dolgozó emberek. Az 

egyik legenda szerint 1529-ben a török elől visszavonuló keresztény seregek itt pihentek meg, és a 

forrás csodatevő ereje folytán a katonák sebei behegedtek, a betegek meggyógyultak. Ekkor a forrás 

a falutól mintegy 20 percnyi járásra volt. A később kiépített kút mellé eredetileg egy kezdetleges kis 

kápolna épült az 1500-as években, ami az évszázadok során sokszor megújult. Mai formáját 1874 

júliusában érte el, miután az előző épület porig égett és ezért teljesen újjá építették, Jummersprach 

Frigyes tervei alapján. A neoromán stílusú épület festésével Sztupárovics Károlyt bízták meg. 

 

 

  



 

  



 

 

 

 

 

Szentháromság templom 

Eredetileg protestáns templom volt, csak 1974-ben, felújítása alatt került katolikus kézbe. Az 

építkezések befejeztével Széchenyi György püspök szenteli fel és Moson filiája lesz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A rózsakert (rozárium) 2011-ben, pályázati támogatással 8200 négyzetméteres területen jött létre a 

XVI. század óta látogatott kegykápolna mellett. Hatvan ágyást alakítottak ki, melyeket helyi civil 

szervezetek és a közelben lakók gondoznak, metszenek, kapálnak, ezekben tearózsa, parkrózsa, 

talajtakaró- és futórózsafajták- összesen 3600 különböző rózsatő-illatoznak. Kovácsoltvas 

rózsafuttatók, pergolák emelik a kert díszítő hatását. A rózsakert igazi turisztikai látványossággá 

válhat a Szigetközben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Máriakálnoki Marsovszky-kastély 

Máriakálnok egyik nevezetessége a kései historizáló stílusban felépített, gyönyörű parkkal körülvett, 

díszes főkapun megközelíthető Marsovszky-kastély. A község határában, a Halászi felé vezető Rákóczi 

út mentén található. Az évek során számos különböző funkciót betöltött-volt szociális otthon és 

idősek otthona is-ma magánkézben van és nem látogatható. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szigetköz Múzeum és Falumúzeum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A falumúzeum a sváb emlékeket őrzi, így az a szigetközi ereklyékkel kiegészülve együtt mutatja be 

Máriakálnok lakóinak múltját. Az állandó kiállítás azt a letűnt világot eleveníti fel, amikor az ember 

még harmóniában élt a természettel, szerény szükségleteinek mértékében használta és nem 

kihasználta azt. A látogatók megtudhatják, hogyan préselték egykoron az almát, égették ki a higanyt 

az aranyból vagy éppen milyen szigonyt használtak a viza kifogásához. 2014. üzemel a Szigetköz 

Múzeum Máriakálnokon. Itt látható a Szigetköz élővilágát, az aranymosást és a halászatot bemutató 

anyag. A kiállítást a falumúzeum melletti épületszárny fogadta be. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Mosoni-Duna, Kálnoki Duna-ág 

A községet az 1401 sz. útvonallal egy kis forgalmú, 3 km-nyi hosszú mellékút köti össze. Ennek nagy 

előnye van, mert a gépkocsiforgalom a községet elkerüli, így a kirándulók, kerékpárosok zavartalanul 

és biztonságosan közlekedhetnek. A Mosoni-Dunát hol keskenyebb, hol szélesebb galériaerdő kíséri. 

Halászi felé eső területen a Duna-parton elterülő, valamint a Holt-Duna-ág melletti égererdő védett 

természeti érték. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Díjlovagló Központ, lovardák 

A csodálatos környezetben található máriakálnoki lovasközpontban a ló és lovas minden 

igényének megfelel. A központban lovaglásoktatás, bértartás, tenyésztés, lókiképzés 

egyaránt zajlik. A Díjlovagló Központ mellett több lovarda is található a településen. A 

különböző lovas szolgáltatásoknak, a nagyszerűen felszerelt lovardáknak és a páratlan 

természeti környezetnek köszönhetően Máriakálnok a magyarországi lovas turizmus egyik 

kiemelkedő célpontja.  

  



 

Településképi szempontból meghatározó területek 

eltérő karakterű területek lehatárolása, a településkép, arculati jellemzők és településkarakter 

bemutatásával 

 

 



 

Történeti településrész 

 

A történeti településrész adja a település magját, az itt található utcák alakultak ki a legkorábban a 

községben. Itt voltak megtalálhatóak a település múltjához illeszkedő régi sváb házak, melyekből ma 

már csak néhány áll.  Ennek okát Máriakálnok történelmében kereshetjük. A németajkú lakosság 

kitelepítése után az új lakók a sváb építészet hagyományát nem ápolták, annak nyomai egyre inkább 

eltűntek a településképből. A településrész házainak többsége az 1960-as években épült. Az akkori 

építészeti irányvonalnak megfelelően túlnyomórészt sátortetős épületek találhatóak itt. A „kocka 

házak” mellett több régi parasztház is megtalálható ezekben az utcákban. A történeti településrészre 

az oldalhatáron álló beépítés a jellemző, előkert általában nincs. A tetőformák közül a sátortető 

dominál, de megfigyelhető nyeregtető és kontytető is. A tetőgerinc általában merőleges az utcára. A 

házak döntő többsége földszintes, azonban megfigyelhető néhány tetőteres beépítés is. A Csillag utca 

arculata némileg eltér a történeti településrész többi utcájától. A háztípusok hasonlóak, de kevésbé 

jellemzőek itt a melléképületek. A házak előkerttel rendelkeznek. A településrészen általában 

betonalapzatú, áttört kerítések találhatóak. Ez nyitott, barátságos arculatot kölcsönöz ennek a 

központi településrésznek, ezáltal az egész településnek.  

 

  



 

Átalakuló – nőtt településrész 

 

Az átalakuló – nőtt településrész a történeti településrészen ma álló házakat követő évtizedekben, az 

1980-1990-es években épült ki. A településrészt két csoportra oszthatjuk. A kápolnától északra 

található utcákban jellemzően a ’90-es években épült házak, míg a település déli utcáin a ’80-as 

években épült ingatlanok dominálnak. Az átalakuló – nőtt településrészen kertes családi házak 

találhatók, földszintes és emeletes beépítéssel vegyesen. A 80-as években kiépült utcákban az 

emeletes, tetőteres épületek dominálnak. Jellemző, hogy az utca és a kerítés közt széles előtér terül 

el. Ez minden esetben zöldfelület. Alapvetően nyeregtetős, cserépborítású házak találhatóak itt, a 

tetőgerinc általában párhuzamos az utcára. A Dunasor sorral párhuzamosan folyik a Mosoni-Duna, 

így a településrészt átszövi a természet közeli, nyugodt hangulat. 

 

 

  

  



 

Új építésű településrész (Malomdűlő) 

 

Máriakálnok beépítésére, növekedésére jelentős befolyást gyakorol Mosonmagyaróvár közelsége. A 

városhoz legközelebb eső részen, az úgynevezett „Malomdűlő” területén az elmúlt években rengeteg 

új ingatlan épült. Ennek eredményeképp a községben ma már jól elkülöníthető egy új építésű 

településrész. Ez a rész jelenleg még üdülőterület besorolású, de tekintettel arra, hogy egyre többen 

építkeznek itt állandó lakhatási céllal, ajánlott a településrész lakóterületté nyilvánítása, az 

infrastruktúra fejlesztése. Az üdülőterület besorolás szabályozásából adódóan ezen a részen 

földszintes épületek találhatóak, nagy előkerttel. Csak magastetős házak állnak itt, a tetők 

hajlásszöge 35-45 fok. A házak küllemében megfigyelhetők a modern építészeti trendek, a 

mediterrán stílus jegyei. Az épületek stílusa hasonló, a településrész arculata egységesnek mondható. 

A lakóterületté nyilvánítás, és az ezzel járó lazább szabályozás, várhatóan tovább fogja növelni a 

beköltözési kedvet. Az új építésű településrész várhatóan tovább fog növekedni a jövőben.  

  

  



 

Beépítésre nem szánt terület 

 

Máriakálnok a Szigetköz Tájvédelmi Körzet része. Ennek megfelelően több olyan rész is van a 

település közigazgatási határán belül, mely a környezet védelme és fenntarthatósága érdekében, 

beépítésre nem szánt. A településkép szempontjából meghatározó, hogy óvjuk ezeket a területeket.  

  

 

 

 

 

 

 

  



 

Ajánlások – történeti településrész 

 

Telepítés 

A történeti településrészen az oldalhatáron álló beépítés a jellemző, a tetőgerinc általában merőleges 

az utcára, előkert nincs. A településképhez illeszkedve kerülendő a párhuzamos tetőgerincű, 

szabadon álló, nagy előkerttel rendelkező házak építése. 

 

 

 

Magasság 

A történeti településrészen található házak magassága jellemzően azonos. Az egységes településkép 

érdekében kerülendő a túl magas házak építése.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Tetőhajlásszög 

A történeti településrészen a családi házak tetőhajlásszöge közel azonos. Az egységes településrész 

érdekében ajánlott, hogy az újonnan épülő házak hasonló tetőhajlásszöggel rendelkezzenek. Az 

utcaképbe nem illeszkedne a túlságosan magas vagy éppen túlságosan alacsony hajlásszögű tetők.  

 

 

Tetőforma 

 

A történeti településrészen a tetőformák közül a sátortető dominál, de megfigyelhető nyeregtető és 

konytető is. Az újonnan épülő házak esetében kerülendő az összetett tetőforma alkalmazása. A 

létesítés során ajánlott figyelembe venni a közvetlen környezetben lévő házak tetőformáját. Ha 

sátortetős házak közt áll az építési telek, oda érdemes sátortetős családi házat tervezni. Ugyanez igaz 

a nyeregtető esetében is.  



 

 

 

 

 

Anyaghasználat (színek) 

 

A történeti településrészen a házak színezése változatos, azonban jellemző a visszafogott 

színhasználat, a természethez illeszkedő anyaghasználat. Kerülendő a túlságosan harsány, kirívó szín- 

és anyaghasználat.  



 

 

 

Kerítés 

A történeti településrészen az áttört kerítéstípus a jellemző, ez nyitott és barátságos hangulatot 

kölcsönöz a településnek. Ezt szem előtt tartva kerülendő a tömör kerítések telepítése.  

 

 

A történeti településrész fő utcáján a zártsorú beépítés a jellemző, itt a házak között csak kapu 

található. A kapuk általában fémből készültek és áttörtek. Sok esetben figyelhető meg a kerítéseken 

valmilyen díszítőelem, általában a kerítés tetején.  

 



 

Tornácok 

A történeti településrészen elvétve láthatunk tornácos házat, melyeknél egyszerű, oldalsó oszlopos 

tornácok figyelhetők meg. Általánosságban elmondható, hogy a tornác nem jellemző Máriakálnok 

házainál. Amennyiben új épületnél tervezünk tornácos megoldást, törekedni kell arra, hogy a 

tornáckialakítás egyszerű és visszafogott legyen.  

 

 

Ajtók, ablakok 

A történeti településrészen jellemzően két ablak nyílik az utcafrontra. Ezek általában kétszárnyú, két 

vagy három osztatú ablakok, párhuzamos kialakítással. Az ablakok négyszögletes, hosszanti 

kialakításúak. A történeti településrészen az eredeti nyílászárók megléte a jellemző, azonban sok 

helyen már korszerű, műanyag ablakokra cserélték ezeket. A műanyag és a fa nyílászárók 

kialakításukban hasonlóak, így lényeges különbség nem figyelhető meg az utcaképben emiatt.  



 

 

 

Homlokzatképzés, anyaghasználat 

A történeti településrészen található épületek homlokzata általában egyszerű. Nem jellemző 

különösebb díszítőelem. Általában 2-3 ablak nyílik az utcafrontra melyek körül szegély található. A 

szegély általában pár árnyalattal eltérő színű, mint a ház vakolata, színe jellemzően a ház alapzatának 

színével vagy a tető alatti szegély színével azonos. Bejárati ajátó nem nyílik az utcafrontra, ezért 

kerülendő, hogy ezen nyílászáró a ház homlokzati oldalán helyezkedjen el.  

Anyaghasználat tekintetében a vakolt téglafelület dominál. Amennyiben újonnan épült ingatlan 

esetében ettől eltérni szeretnének, ajánlott a természetes anyagok (terméskő, tégla, fa) használata.  

 

 

 



 

Részletek 

Ahhoz, hogy egy házra ránézve harmóniát érezzünk, nagyon sok múlik az apró részleteken. Ilyen, ha a 

színek, a használt anyagok összhangban vannak egymással. Máriakálnok történeti településrészén 

nem jellemző a házak díszítése, az egyszerűség és letisztultság jellemző az építészetre. Mégis 

megfigyelhetőek olyan részletek, melyek hozzájárulnak a harmonikus utcaképhez. A házak 

színezésében általában két szín figyelhető meg, melyek illenek egymáshoz. Az ablakok körüli szegély 

színe sok esetben megegyezik a a ház alapzatának színével. 

 

 

 

Kertek 

A történeti településrészen a zártsorú beépítés a jellemző. A házak között kocsibejárók találhatók, a 

kertek a házak mögött húzódnak el. Így az utcafrontonról nem nyílik betekintés a házak kertjeire. A 

környzettudatos, fenntartható fejlődés érdekében azonban fontos, hogy a lakók óvják a zöld 

területeket, a növényzetet. Ezt új ház építésénél is szem előtt kell tartani. Fontos, hogy a meglévő 

növényzetet megtartsuk, ha pedig új növényeket telepítünk, azok olyanok legyenek, melyek 

illeszkednek a természeti környezetbe.  

A járda és az úttest közti területet ajánlott zöld felületté alakítani. Ez a terület minden esetben 

füvesített. Az ide telepített növények, virágok természetközeli, hangulatos utcaképet teremtenek. 

Fontos, hogy a növényzetet ápoljuk, karbantartsuk, hiszen a gondozatlan növényzet negatív hatással 

van az utcaképre.  



 

 

 

  

 

 

 



 

Utcák, terek 

közterületek településképi útmutatója 

 

A szép településkép szempontjából kiemelt jelentőségű az utcák és közterek állapota, kinézete. Ez 

fontos egyrészt a helyi lakosoknak, hiszen mindenki szeretné szép környezetben élni mindennapjait. 

Másrészt ha látogatóként végigsétálunk egy településen és harmonikus, rendezett utcák, közterek 

fogadnak, ez pozitív érzéseket vált ki belőlünk és a község szimpatikussá válik számukra. A 

barátságos, esztétikus településképnek elengedhetetlen része a zöld felületek kialakítása, a 

virágosítás. Máriakálnok történeti településrészen rengeteg zöld közterület található, melyeken 

rengeteg virág is található. Ezen településrészes található a rózsakert is, mely turisztikai 

látványosságként is helyt áll.  

 

 



 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máriakálnokon figyelnek arra, hogy esztétikus, barátságos településkép alakuljon ki. A történeti 

településrész több pontján, elsősorban a fő út mentén találkozunk különböző kedves 

díszítőelemekkel, mint például a virággal teleültetett régi tűzoltókocsi vagy a fabábu virágtartók. Ezek 

az apró látványosságok, mind-mind hozzájárulnak ahhoz, szép, barátságos településkép fogadja a 

községbe érkezőket.  

 



 

 

Máriakálnokra különösen jellemző a természetközeli hangulat, köszönhetően a településen átfolyó 

Mosoni-Dunának, a rengeteg zöld felületnek, a virágosított köztereknek. A természetközeliség 

megjelenik a különböző infrastrukturális elemekben is, vagy anyag- vagy színhasználatban. A 

hirdetőfalak, a szemetesek és a buszmegállók várói fából készültek, az utcatáblák pedig habár fémből 

vannak, a zöld szín mégis természetes hatást kelt számukra. A faburkolat és a zöld szín használata a 

jövőben is ajánlott ezen elemeknél.  

 



 

 

 

 

 

  



 

Jó példák – épületek, építészeti részletek  l  Történeti településrész 

  

 

A ’70-es, ’80-as évek építészetére jellemző „kockaházak” felújítva modern, esztétikus külsőt 

nyerhetnek. A ház vakolatának színe harmonizál atető színével. A színezésben a földszínek használata 

figyelhető meg, mely jól passzol Máriakálnok utcaképéhez. A ház előtt látható sövény esztétikusan 

„bújtatja el” a házat az utca forgalma elől.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A faluház épületének felújítása a ház eredeti építészeti stílusának meghagyásával történt. 

Megfigyelhető a régi sváb házakra jellemző fehér vakolat, zöld nyílászárókkal. Máriakálnok egykor 

sváb település volt, ennek építészeti jegyei mára azonban szinte teljesen eltűnt a településképből. A 

falumúzeum épülete azonban tanúskodik a település történelmének ezen időszakáról.  



 

 
 

Ez a ház szintén jó példája annak, hogy a régi építésű házak is lehetnek szépek és esztétikusak. A 

színezésben itt is megfigyelhetők a földszínek használata. A nyílászárók körüli szegélyek színe 

megegyezik az alapzat színével. Ettől csupán néhány árnyalatnyival tér el a homlokzat színe, 

harmonizálva egymással. A tornácot egy bejárati ajtóra hasonlító kapuval zárták le. Az ajtó és a 

kerítés lécei is fából készültek, azonos színre pácoltak. Itt is sövény telepítésével oldották meg, hogy 

az utca közelsége kevésbé legyen zavaró. A bejárat elé helyezett virágcserép kedves, barátságos 

hangulatot kölcsönöz a háznak.  

 

A történeti településrészen elhelyezkedő Polgármesteri Hivatalt szintén jó példaként említhetjük. Az 

épület színezése harmóniában van a településrészen található házakkal. Itt is megfigyelhető a 

visszafogott, természetközeli színek használata. Az épület előtti rész szépen virágosított, gondozott, 

ezáltal az épület egy üde színfoltja a településrésznek.   

 



 

Ajánlások – átalakuló–nőtt településrész 

 

Telepítés 

A történeti településrészen az oldalhatáron álló beépítés a jellemző, a tetőgerinc általában merőleges 

az utcára, előkert van. A településképhez illeszkedve kerülendő a párhuzamos tetőgerincű, szabadon 

álló, előkerttel nem rendelkező házak építése. 

 

 

 

Magasság 

A történeti településrészen található házak magassága jellemzően azonos. Az egységes településkép 

érdekében kerülendő a túl magas házak építése.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Tetőhajlásszög 

A történeti településrészen a családi házak tetőhajlásszöge közel azonos. Az egységes településrész 

érdekében ajánlott, hogy az újonnan épülő házak hasonló tetőhajlásszöggel rendelkezzenek. Az 

utcaképbe nem illeszkedne a túlságosan magas vagy éppen túlságosan alacsony hajlásszögű tetők.  

 

 

Tetőforma 

 

A történeti településrészen a tetőformák közül a nyeregtető dominál, valamint megfigyelhető néhány 

összetett tetőforma is. Kontytető nem igen található ezen településrészen, ezért újonnan épült 

házaknál kerülendő ennek a tetőformának az alkalmazása. A létesítés során ajánlott figyelembe venni 

a közvetlen környezetben lévő házak tetőformáját. Ha nyeregtetős házak közt áll az építési telek, oda 

érdemes nyeregtetős családi házat tervezni. Ugyanez igaz az összetett tető esetében is.  



 

 

 

 

Anyaghasználat (színek) 

Az átalakuló, nőtt településrészen – a történeti településrésszel egyezően – a visszafogott 

színhasználat jellemző. A színezésben dominálnak a földszínek, a barna, bézs, sárga. A modernebb 

házaknak „jól áll” a színesebb külső, arra azonban ügyelni kell, hogy a színezés ne legyen túl kirívó, 

illeszkedjen az utcaképbe. A tetők esetében is a terra színek használata a jellemző, kerülendő a 

harsány színválasztás.  

 

 

 

 

 

 



 

Kerítés 

A településrészen az áttört kerítések telepítése ajánlott. A településrészre a betonalapzatú, fa léces 

kerítés a jellemző. Ajánlott a terméskövek és a kőhatású burkolatok használata a betonalapzaton, ez 

illeszkedik az utcaképbe.  

 

 

 

Ajtók, ablakok 

A településrészen általában 2-4 ablak nyílik az utcafrontra. Ezek párhuzamos kialakításúak, 

jellemzően két osztatúak. Az emeletes illetve tetőtéri beépítés miatt általában két sorban is 

helyezkednek el az utcafrontra nyíló ablakok. Az ablakok formája hagyományos szögletes, íves 

ablakokkal nem igen találkozunk a településrészen. A nyeregtetős házaknál a bejárati ajtó nem az 

utcafrontra nyílik, a homlokzati oldalon általában az újabb építésű, összetett tetőformájú házaknál 

található. Ezt érdemes figyelembe venni új ház építésénél.  

 

Homlokzatképzés, anyaghasználat 

Az átalakuló-nőtt településrészen található házak homlokzatképzésére a természetes, természet 

közeli megoldások a jellemzőek. Jellemző a fa- és kőburkolatok használata.  

A településrész emeletes-tetőteres házainál több helyen találkozhatunk fafelületű oromzattal.  Ez 

általában összhangban van az erkély korláttal.  



 

 

 

Részletek 

A településrészen sok házánál megfigyelhető, hogy a kerítés és az erkély fa lécei ugyanolyanok. 

Ugyanolyan a formájuk és ugyanolyan színűre vannak pácolva. Ez összhangot és harmóniát teremt, 

mely pozitív hatással van a településképre. Követendő példa lehet az újonnan épülő házak esetében 

is.  

 

 

Kertek 

Az átalakuló-nőtt településrészen oldalhatáron álló beépítés a jellemző, a házak előkerttel 

rendelkeznek, ezért az utcáról nagyobb betekintést nyerhetünk a kertre. A környezettudatos, 

fenntartható fejlődés érdekében fontos, hogy a lakók óvják a zöld területeket, a növényzetet. Ezt új 

ház építésénél is szem előtt kell tartani. Fontos, hogy a meglévő növényzetet megtartsuk, ha pedig új 

növényeket telepítünk, azok olyanok legyenek, melyek illeszkednek a természeti környezetbe.  



 

A járda és az úttest közti területet ajánlott zöld felületté alakítani. Ez a terület minden esetben 

füvesített. Az ide telepített növények, virágok természetközeli, hangulatos utcaképet teremtenek. 

Fontos, hogy a növényzetet ápoljuk, karbantartsuk, hiszen a gondozatlan növényzet negatív hatással 

van az utcaképre.  

 

 

 

Közterek, közparkok, közkertek 

Az átalakuló-nőtt településrészen közterek nem igazán találhatók. A település ezen részén folyik a 

Mosoni-Duna, mely közpark funkciót tölthet be. A Duna part a házak közvetlen közelében található, 

mégis alkalmat ad az „elvonulásra”, a nyugodt, pihentető szabadidő eltöltésre. Ezért ajánlott a part 

rendszeres gondozása, padok, asztalok telepítése.  



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jó példák – épületek, építészeti részletek  l  Átalakuló-nőtt településrész 

 

 

A fenti ház magában foglalja mindazt, ami Máriakálnok településképére jellemző: természetes színek 

és anyagok, összhang, harmónia. A színezésben a földszínek használata figyelhető meg, a világos 

homokszín és a sötétbarna remekül passzol egymáshoz. Az ablakok körüli szegélyfestés kontrasztot 

alkot a homlokzat többi részével, a tetőcserép színével azonban megegyező. A kerítés színvilága 

passzol az épületéhez. A kerítés áttört, így nyitott, barátságos hangulatot áraszt, a széles falapoknak 

köszönhetően azonban „elrejti” a házat, így a kert megfelelően el van választva az utca zajától. A 

betonalapzaton használt kőburkolat szintén a természetesség hatását kelti, remekül kiegészíti a fát.  



 

 

A fenti ház szintén harmóniát sugároz. Itt is megfigyelhetőek a földszínek, a világos homok és a 

sötétebb barna. A tető színe összhangban van a ház színvilágával. A kerítés betonalapzatán 

ugyanazok a színek jelennek meg, mint a házon. A kert gondozott, növények színesítik.  

 

 



 

A fenti épület szintén jó példa az összhang megteremtésére. Az átalakuló-nőtt településrészen sok 

ház rendelkezik emeletes-tetőteres beépítéssel, illetve betonalapzatú faléces kerítéssel.  A képen 

látható ház esetében a kerítés és az erkélykorlát lécei ugyanolyan formájúak és színűek. Ehhez 

illeszkedik a fabeépítésű oromzat is. A homlokzat tetőtéri részén látható téglaborítás megegyezik a 

kerítés betonalapzatával. 

 

 

  



 

Ajánlások – új építésű településrész (Malomdűlő) 

 

Telepítés 

Az új építésű településrészen a szabadon álló beépítés a jellemző. Az ingatlanok általában összetett 

tetőformával rendelkeznek, ezért a tetőgerinc párhuzamos vagy merőleges volta nem egyértelműen 

eldönthető, a legtöbb ház esetében mindkettő típus megfigyelhető az épület különböző részein.  

  

 

 

 

 

 

Magasság 

Az új építésű településrészen a házak közel azonos magasságúak. Újonnan épülő házaknál ehhez 

illeszkedni kell, kerülendő a túlságosan magas házak építése. 

  



 

 

 

Tetőhajlásszög 

Csakúgy, mint a házak magassága, a tetők hajlásszöge is közel azonos a településrészen. Az új építésű 

településrészen az alacsonyabb hajlásszögű tetők a jellemzőek. Új házak építésénél ehhez igazodni 

kell, a túl magas tetők nem illeszkednek az utcaképbe, de a túlságosan alacsony hajlásszögű tető is 

kerülendő. 

 

Tetőforma 

Az új építésű településrészen az összetett tetőforma a jellemző. Újonnan épülő ház esetében ajánlott 

figyelembe venni a környezetében található házak tetőformáját és ehhez illeszkedően tervezni az új 

otthont.  

  

 

  

 

 



 

Anyaghasználat (színek) 

Az új építésű településrészen a mediterrán építészeti stílus a 

jellemző, ami a szín- és anyaghasználatban is megjelenik. Színezésben 

a terra színek használata dominál, anyaghasználatban a természetes 

anyagok (fa- és kőburkolat, terméskövek) a jellemzőek. Újonnan 

épülő házaknál az egységes utcakép érdekében érdemes ehhez 

igazodni, kerülni a kirívó, rikító színeket.  

 

A tetőcserépnél szintén a mediterrán stílusra jellemző terra színek 

használata figyelhető meg. Új építésű házaknál ajánlott illeszkedni az telek 

környezetében található házak anyag- és színhasználatához.  

 

 

 

 

Kerítés 

Az új építésű településrész a Helyi Építési Szabályzat szerint üdülőépületek elhelyezésére szolgáló 

övezetnek minősül, ahol drótfonatos kerítés létesíthető. Az elmúlt években azonban egyre több 

család költözött ki Mosonmagyaróvárról, jellemzően a városhoz legközelebb eső Malomdűlő 

területére. Így az itt található házak többsége már nem üdülést, hanem állandó lakhatási célt szolgál. 

Emiatt ma már több háznál is megfigyelhető betonalapzatú, fa léces kerítés. Az új építésű 

településrész lakóövezetté való átsorolásával párhuzamosan érdemes megszüntetni a drótfonatos 

kerítés létesítésére vonatkozó szabályozást. A drótfonatos kerítés megtartható, tömör, átláthatatlan 

kerítés építése azonban nem ajánlott.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Kertek 

A Malomdűlő településrészen található házaknál szépen gondozott 

kertekkel találkozhatunk. Jellemző, hogy a telekhatárra sövényt vagy 

tuja sort telepítenek a lakók. Ezzel egyrészt megoldható az élettér 

elszeparálása, másrészt növelhető a zöldfelület nagysága. Ez a 

megoldás ajánlott, törekedni kell arra, hogy zárt kerítés helyett inkább 

zöld felülettel válasszuk el a telkeket egymástól. A kertekben az 

örökzöldek mellett gyakran láthatunk különböző kisebb fákat, cserjéket. 

Konyhakertek jellemzően nem találhatók az új építésű településrészen, 

a kertek füvesítettek. A zöldfelület megtartása fontos, a kerteket teljes 

egészét lebetonozni, térkövezni nem ajánlott. Így egyrészt megmarad a 

település természet közeli hangulata, másrészt a zöld környezet 

kellemesebb életteret biztosít. 

 

A Rozmaring és a Vadvíz utca közvetlenül a 

Mosoni-Duna partján helyezkedik el. Az itt 

található házaknál érdemes kihasználni a 

természet közelségét. Itt különösen fontos a 

minél több zöld felület megőrzése, a 

mesterséges anyagok használatának 

csökkentése.  

 

 

 

Utcák, terek 

közterületek településképi útmutatója 

A Malomdűlő területe jobbára az elmúlt években épült és népesült be. Ezért az utcák több helyen 

még nem kaptak betonburkolatot, közterek még nem kerültek kialakításra.  

A jövőben ajánlott a településrész infrastrukturális fejlesztése, szilárd burkolatú utak kialakítása. A 

közterületeken ajánlott utcatáblát, tájékoztató és információs táblák kihelyezése. Ajánlott közterek 

kialakítása, padok, játszótérelemek elhelyezése.  

A Malomdűlő területe egy intenzíven fejlődő településrész Máriakálnokon. A szép, új házak mellé az 

utcák, terek fejlesztése is szükséges, hogy esztétikus településkép alakuljon ki a község ezen részén is. 

A közterületek fejlesztésénél fő szempontként a természetesség, a természet közeliség jelenjen meg. 

A település más részeihez hasonlóan anyaghasználatban domináljon a fa, színhasználatban pedig a 

zöld.  

 



 

Jó példák – épületek, építészeti részletek  l  új építésű településrész 

 

 

A képen látható házon megfigyelhetjük az új építésű településrészen található épületek stílusjegyeit. 

A földszintes, összetett tetőformájú épület alapterülete nem túl nagy, de kellemes életteret biztosít. 

Anyag- és színhasználatban a fő elem a mediterrán stílusra jellemző természetesség. Színezésben a 

földszínek dominálnak, a világos homokszínhez jól passzol a tetőcserép élénkebb pirosas színe. A 

nyílászárók sötétbarna színűek, mely szintén jól passzul a ház stílusához. A homlokzaton 

díszítőelemként kőburkolat jelenik meg, mely remekül feldobja a ház kinézetét és hangulatát. A kert 

füvesített, szépen karbantartott. A házra az egyszerűség jellemző, nem figyelhetőek meg különleges 

építészeti megoldások. Az anyag- és színhasználatnak köszönhetően azonban egy rendkívül esztétikus 

és harmonikus épületről van szó. A ház remek példája lehet a közismert mondásnak, miszerint a 

kevesebb néha több.  

 



 

 

 

A képen látható házon szintén a mediterrán stílusjegyek figyelhetőek meg. A ház tetőteres beépítésű, 

így nagyobb életteret biztosít, a ház magassága mégsem lóg ki az alapvetően földszintes házas 

környezetéből. Színezésben itt is a terra színek használata jelenik meg. A világos homokszínhez jól 

passzol a tető sötétbarna színe, mely a kerítés fa lécein is visszaköszön. A kerítés betonalapzata 

téglaburkolatú, mely a ház homlokzatán is megjelenik. A térkő használata szintén illeszkedik a ház 

stílusához és hangulatához.  

 

  



 

Ajánlások – beépítésre nem szánt terület 

 

Máriakálnok közigazgatási határán belül több olyan terület is található, melynek természetes 

megőrzése és beépítetlen jellegének megtartása ajánlott. A tájvédelmi és tájképvédelmi jelentőségű 

területeken reklámfelület elhelyezésére szolgáló önálló építmény, felszíni elektromos hálózati vagy 

hírközlési elem vagy építmény elhelyezése nem ajánlott.  

Törekedni kell ezen területek védelmére és tisztaságára, a fenntarthatóságot szem előtt tartva. 

Védjük ezeket a zöld területeket, hogy Máriakálnok megőrizhesse azt a természet közeli hangulatát, 

amely miatt oly kedves és szerethető az itt élők és az ide látogatók számára egyaránt.  
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