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Tisztelt olvasó! 
 
Sarród kösség Településképi arculati kézikönyve elkészítését alapvetően egy új jogszabályi kötelezettség írta 
elő. Ez a kötelezettségi előírás – szerintem - már nagyon hiányzott a település/települések életéből. Ez a 
tanulmány a település hagyományain, történetén, eddig kialakult szokásokon alapuló fejlődését nagyban 
elősegíti, elősegítheti. 
 
Miről is szól ez az olvasmány? 
 
Előttem egy kép: 
1999 Tokaj, Főépítészi konferencia, alkonyat.  
Makovecz Imre (Budapest, 1935.- Budapest, 2011.) társaságában, hárman mentünk az egyik előadás 
helyszínéről talán vacsorázni. A Mester megállt, és mutatva mondta, hogy ez a településkép: az utca a járdával 
(néhol repedezetten), a kerítésekkel, amelyek néhol szépen karbantartva, néhol elhanyagolva jelentkeztek, a 
zöldsáv a fákkal, bokrokkal, a vízelvezető árokkal, amelyek szintén vagy szépen kezeltek, vagy elhanyagoltak 
voltak, a villanyoszloppal, amelyek fényei hol világítottak, hol alig pislákoltak. És természetesen a házakkal, 
amelyek ezt a látványt övezték, mondhatni a horizontként befejezték. Az itt élők, és a településre érkezők ezt a 
látványt látják, amikor végig haladnak az útvonalukon, élményként élve meg a teret, amely ilyenkor körül veszi 
őket. És e látvány kialakításában van nagy szerepe mind a helyieknek, az az utca emberének, mind az ezzel 
foglakozó hivatalos embereknek. 
Majd ballagtunk tovább, és folytatódott a megjegyzés előtti eszmecsere. 
 
A jelenet a mai napig él bennem. A kép, amelynek pontos mondatai, szavai már elhalványodtak, de az érzés 
megmaradt. 
 

BEVEZETÉS 
1 



 

  

A településképi látvány mondhatni öntörvényűen alakult ki, a helyben élők motivációjától, érzés világától és 
lehetőségeitől függően. A helyiek motivációja - amely nagy általánosságban figyelembe vette a települési közös 
gondolkodást, vagy ugyan ritkán, de volt, hogy teljesen öntörvényűen elkerülve a közösség íratlan elvárásait - 
alakította ki a közvetlen környezetet. Így teremtve meg a települési látványt, amit gyakorlatilag nőtt 
településképnek nevezhetünk. 
Hogy ez egy jó irány, vagy nem, arra majd az idő ad választ. 
A mai világunkban viszont már más. Az információ robbanás, és a közös világ közösségi fejlődése rávilágított, 
hogy az előrelátás, a tervezés minden szinten fontos. Hiszen, ha nem gondoljuk végig tetteinket, az a jövőnkre, 
mind a személyes jövőnkre, mind a közvetlen, és tágabb környezetünk jövőjére, azaz mindenkire/mindenre 
kihat, kihathat. 
Ez a dokumentum támpontot kíván adni a településkép tudatos alakításához, megfogalmazva a közösség 
jelenlegi gondolkodását a település látványának kialakításához. Ezzel alapot teremtve arra, hogy az itt lakók 
tudatosan, közös érdekek mentén meghatározott keretekhez alkalmazkodva építhessék, és ezáltal 
szépíthessék településüket. És persze azok számára is egyfajta sorvezető, akik Sarródra kívánnak költözni, itt 
kívánnak majd élni, dolgozni. Ők segítséget kaphatnak ahhoz, hogy a választott lakhelyükön milyen 
hagyományok, szokások, közös megegyezésen alapuló látásmódok vannak jelen. 
 
A tanulmány megalapozza a helyi értékvédelmi rendelet településképi követelményeinek kereteit.  
A tanulmány alapvetően három fő egységből áll.  

- Jelen bevezetőben megfogalmaztuk a tanulmány célját, és egyszerűsítve összefoglaltuk az ok-okozati 
összefüggéseket a településkép múlt-jelen-jövő viszonylatában, és útmutatást adunk a dokumentum 
rendszer használatához. 

- A tanulmány következő részében a konkrét támpontokat fogjuk megadni a településképi környezet 
kialakításához, amely a jelen időpontban a településen fontos elvárás. Ezt a munkát az itt élőkkel 
(lakók, vezetők, egyéb társadalmi szervezet) együtt végeztük az elmúlt időszakban. Ez a lista, rendszer 
olyan váz, amelyet az idő során lehet változtatni, bővíteni szűkíteni, az adott kornak megfelelően. 

- A tanulmány végén, de a legnagyobb terjedelemben van a szakmai alátámasztás, amely alapján 
született meg az elvárás rendszer. 
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A tanulmány egyik fontos gondolati alappillére, hogy az eddigi állapotokat dokumentálva, a jelenlegi ismereteink, 
a településen élőkkel együtt megfogalmazott tervek alapján dolgozzunk. Ebből következik, hogy ez a tanulmány 
is fejleszthető, sőt fejlesztendő, ha előkerülnek olyan, eddig még nem dokumentált adatok, tények, vagy 
kialakulnak egyéb hagyományteremtő értékek, amelyeket érdemes beépíteni a település jövőképébe. 
 
A Településképi arculati kézikönyv, és a hozzá tartozó településképi rendelete használata:  
A település képéhez tartozó, építeni, létesíteni kívánt mindenfajta elemet e dokumentumsor keretein belül 
kialakított szemléletmódhoz kell alakítani. A kialakítás letéteményese a helyi választott képviselő testület. A 
felhatalmazás alapján a polgármester hozza meg a döntést az adott kérdésben.  
Praktikusan ez azt jelenti, hogy a hivatalba beadott – jogszabályokban meghatározott - dokumentumokat a 
polgármester, vagy irodája megvizsgálja. Ezután a Településképi arculati kézikönyvben megfogalmazottak, és 
a településkép rendeletben meghatározottak alapján hozza meg a döntését a polgármester. Amennyiben 
jóváhagyja azt, azután lehet megkezdeni a munkálatokat. 
 



 

  Tisztelt Lakosok! 

Tisztelt Leendő lakosok! 

 

Ebben a fejezetben fogalmazzuk meg azokat az elvárásokat, amelyek alapján a polgármester, mint a 

településképért felelős, és mint döntési jogkörrel rendelkező települési vezető tudja megadni a projekthez (fa 

telepítés, kerítés felújítás, -építés, lakóház építés, stb.) a hozzájárulását. 

 

A legfontosabb elemeket felsoroljuk. A településképet alkotó elemeket, azokkal kapcsolatos alapelvárásokat az 

utca használójától a horizontig fogjuk össze. 

 

 

Elsőként a település lakott részeivel, un.: belterületi részével kezdjük. Indulunk abból a nézetből, ami az utcáról 

látszik, és befolyásolja a településképet. 

 

A járda vonala általában adott. Amennyiben az ingatlan tulajdonosa az ingatlana előtt lévő járdát valamilyen ok 

miatt át akarja alakítani (közmű vezetékek javítása, ingatlan előtti parkoló építés, stb.), úgy azt az alábbi 

szempontok szerint teheti meg: 

- A leendő kialakítást a Polgármesterrel előzetesen kell egyeztetni, és csak a jóváhagyás után lehet a 

munkálatokat megkezdeni. Az elvégzett munkálatokat a Polgármesterrel kell jóvá hagyatni. Mindkét 

esetben a településképi rendelet alapján kell eljárni. 

- A járda vonala, szintmagasságai ne változzanak, a járda folytonossága biztosítva legyen (praktikusan 

ne legyen a járdában ugrás, szintkülönbség). 

 

A vízelvezető árokra vonatkozó elvárások. 

- Amennyiben parkoló kiépítését akarja a tulajdonos, úgy azt az alábbiak szerint (mint járda esetében) 

teheti meg: 

o A leendő parkoló kialakítást a Polgármesterrel előzetesen kell egyeztetni, és csak a jóváhagyás 

után lehet a munkálatokat megkezdeni. Az elvégzett munkálatokat a Polgármesterrel kell jóvá 

2HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

- A járda burkolatának színe illeszkedjen a meglévő, megmaradó járdához 
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hagyatni. Mindkét esetben a településképi rendelet alapján kell eljárni. 

o A parkoló szintmagassága egyezzen meg az úttest szintvonalával, annak folytonossága 

biztosítva legyen (praktikusan ne legyen ugrás, szintkülönbség). 

o A parkoló burkolatának színe eltérhet az úttestétől, de illeszkedjen a meglévő, megmaradó 

o A kialakítandó parkoló vízelvezetését, és az árok meglévő vízelvezetését az építés során 

biztosítani kell. A  

o A kialakított parkoló tisztántartásáért, annak jó karbantartásáért az építtető, ha már nem 

tulajdonos az ingatlannak, akkor a mindenkori tulajdonos felel. 

 

- Amennyiben az ingatlan tulajdonosa az ingatlana előtti területet a kerítésétől a közút széléig lévő 

területen, ahol erre lehetőség van (a járda, és egyéb építmények területén kívül) növényzettel akarja 

szebbé tenni, úgy azt az alábbiak szerint teheti meg: 

o A leendő növényzeti kialakítást a Polgármesterrel előzetesen kell egyeztetni, és csak a 

jóváhagyás után lehet a munkálatokat megkezdeni. Az elvégzett munkálatokat a 

Polgármesterrel kell jóvá hagyatni. Mindkét esetben a településképi rendelet alapján kell eljárni.

o Az utca területen az alábbi növények (sövény, fű, fa) telepíthető: 

 a TKR melléklete szerint 

 

A kerítésekre vonatkozó elvárások. 

- A kerítés felújítását, a kerítés építését a Polgármesterrel előzetesen kell egyeztetni, és csak a 

jóváhagyás után lehet a munkálatokat megkezdeni. Az elvégzett munkálatokat a Polgármesterrel kell 

jóvá hagyatni. Mindkét esetben a településképi rendelet alapján kell eljárni. 

- Meglévő kerítések felújítása során a kerítés színe legyen összhangban a környezetével, ne legyen 

kirívó. 

 

járdához 

 

Új kerítés építése esetén: 

o erítés lábazata 80 cm magasságig tömör lehet, felette áttört kerítés 

- 

Előkertes beépítésnél a k

legyen. 

o A teljesen tömör kerítés építése kizárolag zártsorú beépíténél legyel. 

o A kerítések oszlopai, kapuzatai a hagyományokra épülve lehetségesek. 



 

  

o Gömbfa kerítésoszlop a külterületi ingatlanok közúttal határolt telekhatárára épülhetnek, a 

belterületi ingatlanoknál ez a lehetőség nem áll fenn. 

o A kerítés után közvetlen lehet „tömör” zöld sövénykerítés. Az így kialakuló „zöldtömör” kerítés 

magassága nem lehet 2,20 m-nél magasabb. A sövénykerítés utcai vonalán, az utcára 

semmilyen formában nem nyúlhat ki. A „zöld kerítés” karbantartásáért, annak térbeli 

elhelyezkedéséért az ingatlan mindenkori tulajdonosa tartozik felelősséggel. 

- Az előkertek rendezettségére kell ügyelnie az ingatlan tulajdonosának. Az előkertben lévő növények 

nem terjeszkedhetnek ki az ingatlan utcai vonalán túl. 

o Az előkertben lévő fa lombkoronája 2,50 m magasságtól kiterjeszkedhet az utca fölé. Ebben az 

esetben az ingatlan tulajdonosának kötelezettsége annak karbantartása, illetve a 

lombkoronából származó levél, és termés rendszeres takarítása. 

 

A reklámokra vonatkozó elvárások: 

- A reklámtáblák elhelyezését a Polgármesterrel előzetesen kell egyeztetni, és csak a jóváhagyás után 

lehet a reklámtáblát kihelyezni. A kihelyezett reklámtáblát a Polgármesterrel kell jóvá hagyatni. Mindkét 

esetben a településképi rendelet alapján kell eljárni.  

- A reklámtábla információ felülete nem haladhatja meg a 1,20 x 1,60 m nagyságot. 

- Az adott hely tulajdonosának hozzájárulása szükséges, ahova a reklámtábla kihelyezésre kerül. 

- A reklámtábla karbantásáért a kérelmező a felelős. Amennyiben a kérelmező már nem fellelhető, úgy 

rontó reklámokat. 

- Az épületen megjelenő reklámok hirdető felülete nem haladhatja meg a 1,20 x 1,60 m nagyságrendet. 

Egy épületre maximum 2 reklámfelület kerülhet. Amennyiben az épületben több reklámozandó 

tevékenység van, úgy azok tevékenységenként egy felülettel reklámozhatnak. 

 

Az előkertre vonatkozó elvárások: 

ezt a kötelezettséget az adott hely tulajdonosának kell vállalnia. Az Önkörmányzati területen a 

reklámtáblák kihelyezésekor a kérelmezőnek kauciót kell fizetnie. A kaució összege olyan mértékű 

legyen, amely fedezi a karbantartási, illetve rekultivációs költséget. 

- A reklámtáblák minőségi kialakítása szükséges. 

- Alapvetően a cégér reklámtábla támogatandó. 

- A reklámtáblák színvilága az adott környezethez alakítandó, kerülni kell az ízléstelen, településképet 
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- Az utcai, mobil reklámok – un. megállító táblák - nagysága nem haladhatja meg az 1,00 m2 nagyságot, 

ebből üzletenkén egy-egy helyezhető el. 

- A fentiektől eltérő reklámtáblák kihelyezése a Polgármesterrel való egyeztetés alapján nem kizárt.  

 

Az épületekre vonatkozó elvárások 

- A településen építendő, felújítandó épületek külső megjelenésével kapcsolatban a Polgármesterrel 

előzetesen kell egyeztetni, és csak a jóváhagyás után lehet megkezdeni a munkálatokat. A 

Polgármester ellenőrizheti, hogy a megépült projekt az előzetesen egyeztetettek alapján készült-e el.  

o Az épület közterületről látható homlokzatának karbantartásáért, esztétikai minőségéért a 

tulajdonos fele. Amennyiben az épület utcai homlokzatának állapota nem megfelelő, azt köteles 

a tulajdonos – a fenti egyeztetés alapján – karbantartani. 

o Az épületek tetőfedésének elvárásai: 

 Rikító színű, és rikítóan többszínű (cirmos) tetőszín nem alkalmazható. 

 Utcáról látszó épületeken, épületrészeken pergola semmilyen formában nem 

alkalmazható. 

 Trapézlemez fedés lakóház utcafronti részén nem használható. Trapézlemez nem 

védett területen, ipari övezetben alkalmazható. 

 Cseréplemez fedés csak piros, vagy barna színben, meglévő pala héjazat cseréjekor 

használható, amennyiben a tetőhéjazat cseréje után nem lesz tetőtér beépítés. 

 Korcolt fémlemezfedés meglévő, és új házakon is alkalmazható; csak piros, vagy 

antracit színben. 

 Az épület tetőzetén napelem használatának elvárásai: 

• Védett övezetben lehetőleg kerülni kell, és lehetőség szerint egyéb 

alternatívában kell megoldást találni. Csak nagyon megindokolt esetben 

fogadható el ez a megoldás. 

 A település épületeinek elvárt színvilága: 

• Visszafogott színvilág, nem rikító színek. Meghatározandó 3-4 színskála, 

lehetőség szerint le legyen több. A színek kiválasztása egyeztetés alapján 

történik. 

- Kerítésen gazdasági terület kivételével reklámtábla nem helyezhető el. Ez alól kivétel a saját ingatlanon 

elhelyezett, az ingatlanhoz kapcsolódó reklám. 



 

  

o Rönkház építésére a védett településrészben nem, csak a nem védett területeken van 

lehetőség. 

o Az épület utcai frontján a garázskapu építése kerülendő. 

o Parabóla antenna, tányérantenna a védett területen, a közterületről nem látható módon kerülhet 

elhelyezésre. A puffer, és nem védett területen is csak úgy, hogy esztétikájában – gyakorlatilag 

színben – harmonizáljon ahhoz a környezethez, tetőhöz, ahol elhelyezkedik. 

 

A felsorolt elvárások, amelyek a településképet formálják, formálhatják, a településen élőkre, ott lakókra, a 

településen lévő ingatlanok tulajdonosaira vonatkoznak. Jelen elvárások alapvetően meghatározzák a település 

közösségének elvárásait, az eddigi hagyományokra, és gondolatiságra épülve. Miután a település saját maga 

fogalmazza meg ezeket, ezért azok betartása is jelentős szereppel bír a település életében.  

 

Az előzetes egyeztetések során a Polgármester szükség esetén szakembereket vonhat be az adott ügy 

megítélésébe. A polgármester olyan szakembereket kérhet fel, akik tervezési jogosultsággal, település tervezési 

jogosultsággal, és főépítészi szakvizsgával rendelkeznek. 

A felkért szakemberek a megkapott dokumentációt elektronikus formában kapják meg, és 8 napon belül kell 

megadniuk a szakvéleményüket. 

 

Az elvárások konkrét felügyeletét a polgármester végzi.  

 

A fentiekben megfogalmaztuk a településkép elvárt rendszerét. 

Amennyiben az elvárások nem kerülnek teljesítésre, és azt a felszólítás ellenére sem orvosolja a felszólított, 

úgy a végrehajtás kikényszerítésére a településképi kötelezési jogszabály alapján bírság kivetése vár.  

Ha a bírság kiszabása után a kötelezett megszünteti a hiányosságot, illetve az elvárásoknak megfelelően jár el, 

úgy a bírság egy része, vagy a teljes bírság is visszafizetésre kerülhet. 

 

 

 

A főépítész ajánlásai
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Sarród a Fertő és a Hanság között elterülő kiemelkedésre épült. 
Határának legnagyobb része a tó elhagyott medrének peremére esik. 
A település 2 km-re északra fekszik Fertődtől, 10 km-re Pomogytól, 
15 km-re Kapuvártól, 30 km-re Soprontól.  

 A Fertő-tó közelségéből adódóan a viszonylag alacsony, 112-113 m-
es tengerszint feletti magasságal a környék legalacsonyabban fekvő 
területe. Határának nagy része alacsonyártéri síkság, illetve alacsony 
ártér. A Fertő valamikor a kertek aljáig ért, jelenleg több kilométerre 
esik a falutól. A Fertő vízterületét állandóan változtatta, időnként 
teljesen kiszáradt. A Fertő és a hansági vizeknek köszönhetően a 
talajban gyakoriak a savanyú-, kénsavas-, sós-, és a kénesforrások 
előfordulása. Szikes jelleg domborodik ki a település határának felső 
részén. Itt vannak a sarródiak életében fontos szerepet játszó 
Szigetek. Az elhagyott tómedret az emberi munka és a szorgos nép 
művelés alá fogta. A település hagyományosan mezőgazdasági 
jellegű. A vízrendezések után visszahúzódó tó medrét fokozatosan 
vették művelés alá, de olyan ősi foglalkozások, mint a halászat, 
gyékényfonás stb... még a XX. században sem vesztettek 
jelentőségükből.  

A területen a kontinentális és óceáni hatás érvényesül. Az Alpok 
közelsége miatt az északnyugati szél az uralkodó. A bécsi és a cseh 
medencén át a Lajtán és Duna völgyön keresztül beáramló 
légtömegek miatt szinte alig van nap, hogy a szél ne fújna. A Fertő 
közelsége a vidék hőmérségletének szélsőségeit tompítja.  

SARRÓD BEMUTATÁSA  
általános településkép, településkarakter 

3
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A Fertő-tó környéke igen régóta lakott terület. Bronzkori és kora vaskori leletek árulkodnak arról, hogy távoli 
eleink már évezredekkel ezelőtt megtelepedtek ezen a vidéken. A kelták után rómaiak, majd avarok 
következtek, a közeli vidékeken kora Árpád-kori leleteket is találtak. 

 A legrégibb település nyomait a mai iskola és templom körüli részen találták meg. Sarród környéke az 
emberiség legkorábbi idején is már lakott hely volt. Széchenyi Béla gróf 1874-ben a kiszáradt Fertő medrében 
kőkorszakbeli leletekre bukkant. Feltevése szerint itt volt a lakóhely, a dombokon pedig a temetkezési hely. 
Bella Lajos régész szerint a lakóhely odébb lehetett és a víz állandó változása miatt kerültek a leletek a Fertő 
medrébe. 1890 körül Scheffer Ákos kapuvári ügyvéd a vízparton 6 csontvázra lelt, amelyek sásból font 
derékaljon feküdtek. Pokker Mihály sarródi tanító az 1930-as években a bronzkor első részében élt, zsugorított 
csontvázat talált, mellette agyagedényt. Római leletek a Keréktó-dűlőből kerültek elő. A környéken a honfoglalás 
után, a 9. században besenyő telepítés történt. A letelepült magyaroknak, valamint a besenyőknek védelmi 
feladatuk volt a német támadások ellen. 

Sarród első említése egy 1313-as oklevélben fordul elő, amelyből kitűnik, hogy rendezett falu és bírója is van. 
A 13. század második feléből származó oklevélen a falu pecsétje látható: „Sigilla in oppida Sarród”. Helyi 
viszonylatban számottevő központ lehetett, valószínűleg végvár szerepet töltött be. Erre a mocsaras környéke 
tette alkalmassá. A sarródi Fertő-rév 1420-ban az Osl-családé. Sarród és Pomogy közötti töltésen pedig 
szárazvám volt. Sarród jobbágyfalu volt. Az Ostffy-család birtoka 1334-ben, majd 1359-ben osztozkodás útján 
Ostffy Jánosé lett. 

  Sarród ugyan 1933-ban lett nagyközség, önálló önkormányzata 1990-ben alakult meg. Azonban a település 
története sokkal régebbre nyúlik vissza. Mai arculatának megértéséhez érdemes röviden megismerni a 
település múltját. 
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  A Rákóczi-szabadságharc idején a Fertő menti községektől az átvonuló csapatok hadisarcot szedtek. 1710-
ben a falu lakosságának egyharmadát a pestisjárvány elpusztította. A nép Istenhez fordult imáival, s ígérte, 
hogy ha a járvány megszűnik, annak a napnak tiszteletére szobrot emelnek és búcsúval szentelik meg. A 
járvány 1714. szeptember 4-én, Rozália napján ért véget. A szobrot örök mementóként emelték. S hogy a halál 
helyébe az élet lépjen, ezen a napon a község minden évben búcsút tart híres lakomáival és 
vendégszeretetével. A község 1746-ban fellázadt Széchenyi ellen a dézsma-egyezség miatt. Az úriszék 
ítélkezett ez ügyben. Mária Terézia uralkodása alatt került sor az úrbérrendezésre, melynek vezérfonala az 
volt, segítséget nyújtani a jobbágyoknak, hogy adófizetővé váljanak. Az 1767-es urbárium szerint Esterházy 
család, Széchenyi Zsigmond, Ostffy Lajos és a nemes Horváth-család voltak a földesurak. Sarródiak örökös 
jobbágyok voltak. 

A francia megszállás idején, 1809-ben Sarród hadiadót fizetett Napóleon seregeinek. Az 1828-as összeírás 96 
jobbágycsaládot tüntetett fel. Sarród és Süttőr község között legelő elsajátítása miatt 1834-ben határvillongás 
volt. A szabadságharc védelmére a községben is megalakították az őrsereget. A legelődombon készültek a 
harcra. A csapatot Élő József és Bors József irányításával Sopron felé vezették. Ugyanakkor a horvátok 
Pomogy felől érkeztek, de a község mellett elhaladva csupán élelmet és állatot követeltek. 
 



 
    
|15 

 

  

Ősi foglalkozás a halászat és vadászat volt. A 
halászat a falu életében fontos, kenyeret adó 
szerepet töltött be. Az úrbéri egyezségben 1368-
ban már a sarródiak a földesúrnak a halászati 
jogért bért fizettek, azonkívül halat szolgáltattak 
a konyhájára. 4 halászcsárdáról tesznek említést 
1570-ben. A múlt század végén még virágzott a 
halászat. 40-50 ember foglalkozott vele, 
céhszerű szervezetben éltek. Bécsbe szállították 
a kifogott halat. Külön életet éltek. A kocsmában 
törzsasztaluk volt, nádkunyhóban húzódtak meg. 
A nagy hideg elől a temető mellett volt a tanyájuk. 
A mögöttük lévő jégveremben tárolták a halat és 
a vadat. 1945-ben a halászati jog az államra 
szállt át. Előtte az Esterházy hercegi 
hitbizománytól szerződésben meghatározott 
időre bérelték a halászati jogot. Ebben az évben 
katonai alakulatok részére szállították a halat. 
 
A jobbágyfelszabadítás nem hozta meg a várva 
várt eredményt, mert kevés volt a föld. Így a falu 
lakossága nádaratással foglalkozott. Megindult a 
náddal való kereskedelem is. Sarród lakói a 
jobbágyok nehéz és küzdelmes életét élték. A 
századfordulón a munkanélküliség miatt 
ötvenketten vettek vándorbotot kezükbe és 
indultak el Amerikába. 
 
A halászat után jelentős volt az állattartás, 
gabona- és növénytermelés. A 19. század elején 
gyakoriak voltak az áradások. A század közepén 
azonban aszály következtében a tó teljesen 
kiszáradt és ezeket a részeket is művelés alá 
vonták. A 19. század végén a Hanság nedves 
rétjei rendkívül nagy mennyiségű savanyú 
szénát termeltek. Ez vetette meg alapját a 
Hanság peremén fekvő halászfalvak, így Sarród 
hajdani gazdaságának és híres 
szénakereskedésének. A széna eljutott Győrbe, 
Kőszegre és Bécsújhelyre is. 
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Az 1920-as földreform nem hozott jelentős 
változást a falu életében. A hercegi birtokból 78-
an részesedtek. 18 házhelyet osztottak ki. A 
trianoni határvonallal elszakított Pomogy község 
Ausztriához került. Ez veszteséget okozott, mert 
a falun át bonyolították le a Moson megyei 
községek szénakereskedelmet Sopron felé. A 30-
as években híres volt a falu dohánya. A 
termesztést a csempészés miatt szüntették be. 
Ugyanis nagymértékben folyt csempészet 
cukorral , állattal, gabonával. Az állattartó 
községek között kiemelkedő helyet foglalt el. Az 
1930-as években a lakosság száma 1340, 
számos állat létszáma pedig 1761 volt. 
 

A halászat és egyéb mezőgazdasági munkák mellett 
jelentős volt a falu háziipara. Sarród ősidők óta 
foglalkozott gyékényfonással. A község szegényebb 
néprétege űzte ezt a munkát. Nyersanyagot 
könnyűszerrel tudták beszerezni, hiszen a falu határában 
megtalálták a kákaerdőket, ahonnét a levágott kákát 
hazaszállítva elraktározták. Így egész éven át folyt a 
gyékény- és kosárfonás. A sarródiak leginkább a 
Fertőmellékről, Fertőrákosról, a Zala megyei Csöngőről 
szerezték be kákaszükségletüket. A gyékényfonás 
majdnem kizárólag sarródi specialitás, olyannyira, hogy 
csak rendelésre készítették a szatyrot. Körülbelül 300 
ember foglalkozott a fonással 1920 és 1930 között. A 
háziiparon belül az 1960-1980-as években a 
sásfeldolgozás folyt. Gyékényből lábtörlőt, 
padlógyékényt, szatyrot készítettek. 
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  Sopron vármegye a szegényellátás terén külön rendszert vezetett be. Ennek hatására Sarródon az elaggott, 
munkaképtelen és tehetetlen, ellátására szorulóknak szegényszobát rendeztek be. Többnyire földes padlójú, 
rossz ablakú, ajtójú, beázó zsupp tetővel ellátott helyiségek voltak. A szociális feladatokat a községnek 
magának kellett megoldani. Az egészséges vízellátás érdekében artézi kutakat fúrtak. 
A 19. század végétől sorra alakultak az egyesületek a társasági igények kielégítésére. Ennek hatására jött létre 
1886-ban az önkéntes tűzoltó egyesület. 1902-ben 26 volt a taglétszáma. A Gazdakör volt alkalmas a nagy 
számú hallgatóság összehívására. A Daloskör a soproni dalosversenyen ezüst serleget nyert. A környező 
községek dalos találkozóin is sikeresen szerepeltek. Működött még Lövész-, Levente- és Sportegylet. Az 
egyesületek színdarabokkal, bálok rendezésével vidám estéket szereztek a falu lakóinak. Az egy tantermes 
földes iskola 1853-ban épült. 1900-ban új két tantermes iskolát építettek. Két tanító három-három osztállyal 
foglalkozott. 1948-ban az iskolát államosították. Tanítói és ifjúsági könyvtár is szolgálta a falu művelődését. 
Mindhárom településen van könyvtár. 
1945 után 5050 hold földet osztottak szét 172 földigénylő között. A sarródi első termelőszövetkezet Egyetértés 
néven alakult meg. 1962-ben a tagok száma 472 volt. Mekszikópusztán a volt uradalmi cselédek 1945 őszén 
termelőszövetkezetbe tömörültek, azonban a sok nehézség miatt egy év után feloszlott és 1959-ig egyénileg 
gazdálkodtak. 
 
1962-ben az akkori négy termelőszövetkezet „Haladás” néven egyesült. A jelenleg is működő mezőgazdasági 
termelőszövetkezet gabonatermeléssel és állattartással foglalkozik. Korábban a település csak engedély 
birtokában volt látogatható a szigorú határőrizet miatt. 
 
Az 1960-as években megépült a sarródi Művelődési Otthon, a ravatalozó, felújították a villanyhálózatot. 
Mekszikópusztán bővítették a vízvezeték hálózatot. Egy időben folyt a járdaépítés is. Az 1990-es években 
vezették be Sarródon a vezetékes gázt és építették ki a szennyvízcsatorna hálózatot. Iskolája nincsen, a 
gyerekek a közeli településekre járnak át. (Például Fertődre). 
 
Sarród dűlőnevei őrzik meg az utókor számárs az egymást követő tájalakulatok történeti képét. 
 

A település határa 24 dűlőre oszlik: 
1. Öregföldek: Elnevezésük onnan eredhet, hogy a legrégebbi idő óta földművelésre hasznlt földek. Ez a dűlő  

a Felsőmező szintjéhez viszoyítva 3-5 méterrel magasabban fekszik, feltételezhető tehát, hogy ősidők óta 
mezőgazdaságilag művelt terület volt. 

2. Rétrejáró: Ez a dűlő már mélyebben fekszik. Valamikor az egész terület rét volt. 
3. Kiskender: Valószínűleg ezen a részen termelték a kendert. 
4. Pöz: A legmélyebben fekvő része településnek. Az egész terület rétség. Talaja tőzeges, süppedős, még 

száraz időben is nehezen járható. 
5. Pözrejáró: Folytatása a Pöznek, de magasabb fekvésű. 
6. Süttöri földek: Süttör határával esik össze ez a dűlő 
7. Keréktó: Ezt a dombot köralakban övezte a víz. Az átlagos talajszinttől 2-3 méterre magasságban 

emelkedik ki körülbelül 50-60 kat. holdnyirész. Ezt a részt már a rómaiak is lakták. 
8. Angyali: 
9.  Szentegyházföldek: Szentegyház mögötti földek. 
10. Öreg-Süd: 
11.  
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11. Kis-Süd: 
12. Bősarród: A településnek ezen a részén volt a rakodóhely „bő, tág alkalmatosság”. 
14. Hétrendes, 
15. Kétrendes, 
16. Tizenkétrendes földek: Hét, kettő, tizenkettő kaszavágású szélességű földek. Ezek a Szigetek. 
17. Vízhelyek: Ezen a részen maradt a legtovább „helyben” a víz. 
18. Erdőjuss: Erdőjárandóság fejében kapták a sarrógiak. 
19. Gazdák-legelője: 
20. 20.        Zsöllérek- legelője:  
21. 21.        Hosszúföldek: Mert keskenyek és hosszúak 
22. 22.        Nemesi birtokok: Dallos-, pap-, jegyző-, mester-földek voltak ezen a részen. 
23. 23.        Kacsák: Itt valamikor sok vadkacsa, szárcsa, szalonka élt. 
24. 24.        O.F.B.- földek: 
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Az 1991-ben létrehozott Fertő-tavi 
Nemzeti Parknak meghatározó 
szerepe van a községre. Célja a 
Fertő-vidék természeti értékek 
megóvása. 1993-ban, amikor a 
Nemzeti Park egyesült a Hansági 
Tájvédelmi Körzettel Fertő–
Hanság Nemzeti Park néven, 
felépült az Igazgatóság központ 
épülete a Kócsagvár. 
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Sarród 1933-ig az eszterházai körjegyzőséghez tartozott, utána nagyközséggé lett. Az önálló önkormányzat 
1990-ben alakult meg. 

A Sarród község jelenlegi településrészei három volt településből álltak össze: Sarródból, Fertőújlakból és 
Nyárligetből Nyárliget a korrábbi közigazgatási faluhoz tarozó Lászlómajor és Nyárasmajor urodalmi majorok 
összeolvadásából keletkezett. Fertőújlak közigazgatásilag 1920 óta Sarród településrésze. A trianoni 
határmódodítás következtében csatolták a Sopron vármegye területável összefüggő Pomogy és Valla községek 
magyar fennhatóság alatti területét részben Sarród, részben Süttör határához. Sarródhoz került így a 9 km-re 
lévő Mekszikópuszta, ami 1970-es években névváltoztatás után a Fertőújlak nevet kapta. 

A Fertőújlak (Mekszikópuszta) településrész helyén először csak 2 hanyőr kunyhó állt, de a mezőgazdasági 
munkák megindulásával az építkezés is kezdetét vette. A puszta körül nádas terült el. Sarródról csak hajóval 
lehetett kijutni. 
Gyalogos összeköttetése csak Pomogy községgel volt. A terület az Esterházy családé volt, de mivel kietlen hely 
volt, ezért bérbe adta az olasz származású Magettinek. Egyre több és több területet vontak művelés alá. Többen 
is béreltek itt szántóföldet és legelőt. Ezen bérlők neve után kapták a dűlők elnevezésüket. A major mellett terült 
el kb. 200 kh. terméketlen szikes, melyet 1941-ben csapoltak le. 
A lecsapolás következtében a kiveszett nádas helyében a sziksó virágzott. 1941-ben már tíz lakás állt. A 
mezőgazdasági munkát a konvenciós cselédek is segítették. Az ott élő emberek csak 1945 után jutottak földhöz.



 
    
|21 

 

  

Közúton jelenleg csak a tőle délre fekvő Sarród községből megközelíthető. Észak felől Ausztria, a mosonbánfalvi 
(Apetlon) határba eső Neudegg határolja, amely az ausztiai Neusiedler See – Seewinkel Nemzeti Park része. 
Nyugatról maga a Fertő, melynek nádas övét ma az ú. n. Körgát határolja itt, mivel a terület mély fekvése miatt 
a víz rendszeresen elöntené. Az 1911-ben elkészült Körgát célja a 20. század elején az így ármentesített terület 
művelhetővé tétele volt, azonban a szoloncsák szikes talaj miatt szántóföldi művelésre nem volt alkalmas. Az 
1980-as évekig a szikes gyepeket szarvasmarhával legeltette a helyi termelőszövetkezet, majd a rendszerváltás 
és a Nemzeti Park megalakulása után a szürkemarha és a rackajuh génmegőrzési centruma lett. Az állomány 
ma a természetvédelmi kezelés (legeltetés) céljait szolgálja. 
A terület XX. század elején történt kiszárítását követően csak jelentősebb csapadékhullás alkalmával, 
rendszerint hóolvadás után volt ideiglenes, sekély vízborítás. Az egykori szikes mocsár és a tó közötti 
vízmozgást a Körgát megakadályozta. A Fertő-tavi Nemzeti Park megalakulásakor készültek el az első tervek 
a szikesek vízutánpótlására. 1990-től megvalósult a terv első része, áraszthatóvá vált a "Nyéki szállás" és a 
"Paprét" nevű területrész a Hansági főcsatorna jobb partján. A bal parti "Borsodi-dűlő" és "Cikes" biztonságos 
áraszthatóvá tételére 1998-ban került sor. 
A tómeder vízszintjének állandósítását követően gyors elnádasodás zajlott le, így a partmenti, időszakosan 
vízzel borított szikes gyepeket és az elárasztásokat ma széles nádöv választja el a viszonylag mély vízű 
öblözetektől. Közvetett kapcsolatot csak az elárasztást biztosító Hanság-főcsatorna jelent, amelyből szikes tóvíz 
származik. 
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UNESCO világörökség 

Sarród része a Fertő-Neusiedler See világörökségi területnek. Az UNESCO 2001-ben nyilvánította a kultúrtáj-
együttest a világörökség részévé. A Keleti-Alpok és a Bécsi- és Pannóniai-medence határán kialakult szikes tó 
és a környező táj nem véletlenül áll világörökségi védelem alatt. A környék kultúrtájként védett: területén 
komplex, sokszínű táji egységet alkotnak a szikes puszták, a nádas, a láp, vízi világ, a környező erdők és 
hagyományosan művelt, mezőgazdasági területek, valamint nem utolsósorban a települések, az épített értékek 
és a hagyomány.  

A védelem alatt Magyarországon a Fertő-Hanság Nemzeti Park Fertő tavi része, Fertőrákos műemléki 
településközpontja és kőfejtője, a fertődi és nagycenki kastélyok valamint környezetük szerepel. Osztrák 
területen a Neusiedlersee Seewinkel Nationalpark vizes élőhelyei valamint Rust belvárosát nyilvánították a 
világörökség részévé. A kulturális világörökségi terület kiterjed még a védett területek ütközőzónájához tartozó 
településekre is (Balf, Nagycenk, Hidegség, Fertőhomok, Hegykő, Fertőszéplak, Sarród, Fertőújlak). 

ÖRÖKSÉGÜNK 
a településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és 
természeti értékek, településképi jellemzők 
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  A Sarród északi településrésze a mai Fertőújlak, a 
mekszikópusztai szikesek a Fertő–Hanság Nemzeti Park védett 
területén, nagyobb részük fokozottan védett területen 
fekszenek. Teljes kiterjedésben Natura 2000 terület, a Ramsari 
egyezmény által védett terület, emellett MAB Bioszféra-
rezervátum és Világörökség Terület. 
A mekszikópusztai elárasztások sekély, szikes vízfelülete sok 
vízimadárfaj számára biztosít alkalmas fészkelő, táplálkozó és 
pihenőhelyet. A fészkelő fajok közül elsősorban a szikesekhez 
kötődő fajok jelentősek. A gulipán a hazai szikesek jellemző 
fészkelője, mintegy 200 páros állománya költ a közeli Fertőzug 
(Seewinkel) sekély szikes tavacskái (Lacke) mellett. 
Mekszikópusztán 5-25 pár telepszik meg kisebb szigeteken. 
Hasonló helyeken épít fészket a gólyatöcs, de ez kevésbé 
ragaszkodik a kopár szigetekhez. Azokban az években, amikor 
nagy területű, növényzettől mentes szikes tófenék alakul ki 
költhet a széki lile is, de megtelepedése rendszertelen, csak 
ritkán talál megfelelő kötőhelyet. Állománya a fertőzugi 
populáció perem-állományának számít. 
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A magasabban fekvő szigeteken dankasirályok költenek, szerecsensirályokkal közös telepben. A 
szerecsensirályok állománya erősen ingadozó, de növekvő tendenciát mutat. A költőtelepbe rendszeresen 
belefészkel néhány pár üstökösréce, kendermagos réce, barátréce és cigányréce is. A tó nádasaiban fészkelő 
nyári lúd állomány nagyobb része a sekély vízzel borított szikes gyepeken és azok környékén neveli fiókáit. Az 
utóbbi néhány évben rendszertelenül költ a bütykös ásólúd, amely a hazai madárfauna újonnan megtelepedett 
fészkelője. A gyepnek azon a részén, ahol már nincsen összefüggő tartós vízborítás rendszeresen fészkel 
néhány pár piroslábú cankó és nagy goda, és sokfelé költ a bíbic. 
 
Az itt nem fészkelő fajok közül néhány a nádasból rendszeresen ide jár táplálkozni. Elsősorban a gém-félék, 
mint a nagy kócsag, a szürke gém és a kanalasgém kisebb-nagyobb csapatai és a vörös gém néhány egyede 
figyelhető meg rendszeresen. A nádasban költő barna rétihéják rendszeresen itt vadásznak. Egyes récefajok, 
mint a hazánkban csak nagyon ritkán fészkelő csörgő réce tömegesen nyaralnak át itt. 
 
A tavaszi és az őszi madárvonulási időszakban szinte minden Kárpát-medencében előforduló vízimadár-faj 
megjelenhet. A rendszeresen átvonuló fajok közül vonulásuk csúcsidőszakában tízezres nagyságrendet is 
elérhet a nyári lúd, a nagy lilik, a vetési lúd, az úszórécék közül a csörgő réce és a tőkés réce mennyisége. Ezt 
megközelítheti a pajzsos cankó és a bíbic. 
 
A mekszikópusztai szikeseken eddig mintegy 300 madárfajt regisztráltak, ezek közül számos faj ritkaságnak 
számít. Első alkalommal itt figyelték meg a ázsiai pettyeslilét és a kékbegy Észak-Európában honos alfaját. A 
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 Kócsagvár 
 
A Kócsagvár a Fertő-Hanság Nemzeti Park központja és fő bemutatóhelye. 
Az elmúlt évszázadokban még főképpen halászatól, nád- és gyékényfeldolgozásból éllő sarródi nép falujában 
rév is működött, azonban a térség folyamatos lecsapolása következtében a Fertő összezsugorodott. Így a 
sarródi kikötőre sem volt már szükség. 
Helyén ma hazánk ötödik nemzeti parkjának 1993-ban átadott központi épülete, a Kócsagvár áll. Nevét a helyi 
madárvilág egyik jellemző képviselőjéről, a nagy kócsagról kapta. A kócsag a természetvédelem sikerét is 
szimbolizálja, ugyanis a XX. század eleji dísztollvadászat miatt a kihalás szélére sodródott itteni 
kócsagállomány ma már ismét Közép-Európa legnagyobbja. 
 
A Makovecz Imre neve által fémjelzett organikus építészeti stílust követte az épületet tervező hegykői születésű 
Zámbó Terézia és férje, Koller József. 
 
Az építéskor hazánk legnagyobb náddal fedett épülete besenyő halászfalut imitál. A főépületre jobb oldalról 
felfűződő házacskák oromfalán a fertő-táji építészet hagyományos díszítőelemeit is felfedezhetjük. 
Az épületegyüttes díszes kapuja külön jelentéstartalommal bír. Két egymás felé forduló nagy kócsagot ábrázol, 
ahol a kapuszárnyak az üdvözlésre kitárt madarak szárnyait szimbolizálják. 
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A főépület jobb oldaláról nyíló házak oromfalán a fertő-táji építészet hagyományos díszítőelemeit is 
felfedezhetjük. Magyarország legnagyobb náddal fedett épületének első három szárnyában szálláshely 
működik maximum 46 fő részére, amely egész évben folyamatosan üzemel. A további három szárnyban 
a Fertő-Hanság Nemzeti Park igazgatósága található. 
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Műemlékek, táji értékek 

A sarródi műemlékek listája, kiegészítve a Fertő-Hanság Nemzeti Park által nyilvántartott táji értékekkel:

Épület, épületegyüttes 

• Sarród, Fő u. 108 hrsz. Római katolikus templom műemléki környezetébe tartozik: 
101-, 107-,109-,122-,164-,165-,166-,168-,173-,174-179-,184-187 hrsz-ú ingatlanok. 

Sarród Országosan Védett Műemlékei: 
 

• Római katolikus templom, barokk 1752., Fő u. 108 hrsz. 
Műemléki környezete: 101-, 107-, 108-, 122-, 164-168-, 173-179-, 184-187 hrsz-ok.  

• Pestis-szobor, barokk 1741., Fő u. 163 hrsz. 
• Kereszt, rokokó 1760., Fő u. 163 hrsz. 
• Rokokó urnák, 1760., 125/1 hrsz 

 
Sarródon helyi védett épületek: 

• Sarród teljes központja helyi védett terület: 1-, 2-, 4-, 5-, 10/1-, /2-,14/1-, /2-, 15-18-, 21/2-, /3-, 
27-43-, 49-, 50-, 51/1-,/2-, 58-, 59-, 61-63-, 69-75-, 78-88-, 89/1-, /2-, 90-, 96-, 99-, 100/1-, /2-, 
101-, 107-109-, 113-115-, 118-124-, 125/1-, /2-, 126-, 127-, 130-, 131-, 134-, 135-, 138-141-, 
144-159-, 161-242-, 358-, 364-,365-, 369 hrsz. 

• Szent István Vértanu templom: Sarród, Fő tér 3. 4. 31. hrsz. 
• Sarród, Fő utca 19. 61. hrsz. 
• Sarród, Fő utca 20. 62. hrsz. 
• Sarród, Fő utca 23. 73. hrsz. 
• Sarród, Fő utca 24. 74. hrsz. 
• Sarród, Fő utca 25. 76. hrsz. 
• Sarród, Fő utca 31. 107. hrsz. 
• Sarród, Fő utca  125/1 hrsz. 
• Sarród, Fő utca 36. 166. hrsz. 
• Sarród, Fő utca 38. 176. hrsz. 
• Sarród, Fő utca 39. 177. hrsz. 
• Sarród, Fő utca 41. 184. 185.186. hrsz. 
• Sarród, Fő utca 42. 187. hrsz. 
• Sarród, Fő utca 54. 199. hrsz. 
• Sarród, Fő utca 55. 204. hrsz. 
• Sarród, Fő utca 57. 206. hrsz. 
• Sarród, Fő tér 64. 218. 219 hrsz. 
• Sarród,Szeder utca 4. 134 hrsz. 
• Sarród,Szeder utca 8. 144 hrsz. 
• Sarród, Vasút utca 5. 364. hrsz. 
• Sarród, Széplaki utca 2. 360. hrsz. 
• Sarród, Széplaki utca 3. 361. hrsz. 
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Fertőújlakon helyi védett épület:  
 

• Fertőújlak, Fő utca 5. 824 hrsz. 
• Fertőújlak, Fő utca 7. 822 hrsz. 
• Fertőújlak, Fő utca 8. 821 hrsz. 
• Fertőújlak, Fő utca 12. 817 hrsz. 
• Fertőújlak, Fő utca 798/6 hrsz. 
• Volt iskola: Fertőújlak, Fő utca 1. 833 hrsz. 
• Magtár: Fertőújlak, Petőfi utca 796/2 hrsz. 
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Sarród közigazgatási területén lévő nyilvántartott régészeti lelőhelyek listája: 
 
 

• 107. Sarród, Gáncshalmi-domb; Felszíni cserépszórványok. 
• 107/b. Sarród, Kis-Süd (Séd); Prehisztorikus cserepek, források közelében. 
• 115. Sarród; Cserepek. 
• 105/b. Sarród, Keréktó dűlő; Prehisztorikus cserepek 
• 110. Sarród, Mexikópuszta; Temető. Sír, edény. 
• 110/b. Sarród, Dallos-domb (A vasútszöglet felett); Temető. Zsugorított csontváz, agyagedények, 

cserepek. 
• 113. Sarród, Horvát Géza földje (1936); Temető. Sírleletek, 2 zsugorított csontváz, 2-2 bögre, 

edények. 
• 113/b. Sarród, Nyárosmajor; Edénytöredék 
• 113/c. Sarród, Garab Ignác földje (1930); Temető. Zsugorított csontváz agyagedénnyel 
• 104. Sarród, Egyetértés MGTSz. major Bronzöv, vasdarab, edény. 
• 105. Sarród, Keréktó dűlő; Villagazdaság kőépületei: kőfal, bronz ládikafül, csont hajtű, néhány 

vassalak, római pénzek 
• 105/b. Sarród, Fő u.; Temető. Szarkofág, csontvázak 
• 103. Sarród, Nyáros-major, Szalmás út Településnyom. Szórványos cserepek. 
• 108. Sarród, Gáncshalmi-domb Településnyom. Kerámia. 
• 114. Sarród, Öregtag, Horváth Ferenc háza építésekor Településnyom. Cserepek, állatcsontokkal. 
• 114/b. Sarród, László-major felé vezető kövesút, 4 km, 400-as szakaszkő előtt 20 m.

 Településnyom. Gödör (az új csatorna metszetfalán) állatcsontokkal és egy cseréppel. 
• 114/c. Sarródtól nem messze, É-ra a Fertő alatt (1842) Temető. „Régi temető kőfalai”, tán 

téglasírok. 
• 109. Sarród, Kacsadűlő 3 sír 
• 111. Sarród, Nyáros-major, Szalmás út  Felszíni telepnyom, cserepek 
• 109. Sarród, Kacsadűlő 3 sír 
• 111. Sarród, Nyáros-major, Szalmás út  Felszíni telepnyom, cserepek 

 
 

Nyárligeten helyi védett épület 
• Magtár: Nyárliget 642 hrsz. 
• Istállóépület: Nyárliget, 642. hrsz. 
• Templom: Nyárliget, 081/7 hrsz. 

 

Sarród helyi védelemre méltó köztéri szobrai: 

• Sarród, Széplaki út 2. elött Aranylakodalmi emlékszobor 359 hrsz. 
• Sarród, Szeder utca vége Mária szobor 026 hrsz. 
• Sarród, Kossuth utca Pözi erdő szélén Szentháromság szobor 284 hrsz 
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Sarród egyedi tájértékei: 

• Orchideás rét a község DK-i határában – 020/26-39b hrsz-ok. 
• Kacsa rétek – 029/1-, ./2-, 030-, 033/1-, ./2-, 034-, 036-, 037-, 039-, 040-, 042 hrsz-ok. 
• Hanság csatorna töltése – 0306-, 0307-, 0312 hrsz-ok. 

 

Természeti értékek 

A Sarród északi településrésze a mai Fertőújlak, a mekszikópusztai szikesek a Fertő–Hanság Nemzeti 
Park védett területén, nagyobb részük fokozottan védett területen fekszenek. Teljes kiterjedésben Natura 
2000 terület, a Ramsari egyezmény által védett terület, emellett MAB Bioszféra-rezervátum és 
Világörökség Terület. 
 

Védendő látképek 

A táj karaktarének védelme: 

A meglévő mezőgazdasági területek nagymértékű aprózódását el kell kerülni, védeni kell a kialakult 
állapotot a lehetőségekhez mérten. 

A Fertő tó szigorúan védett területeinek további védelmét fenn kell tartani, és meg kell őrizni az összes, 
már a Nemzeti Perk által feltárt értékeket. 

Ez az érték olyan egyedülálló, hogy a védelmét nemcsak a hatóságok által kell védeni, hanem lehetőség 
szerint be kell vonni a lakosságot is. A lakossági tudatos gondolkozást elősegítő tájékoztatások 
valószínűleg előre vetítik a helyben lakók, és az ide költözők motivációját a meglévő, táji értékek védelme 
ügyében. 

Ez a gondolkodásmód kivteülése is a településképet pozitívan befolyásolhatja, hiszen ha a lakosságban 
megfogalmazódik egyfajta értékvédelem, azt könnyű már a helyi kis környezetre is párhuzamosítani. 
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Sarród 

A század elején a falut a Fő utca mentén kialakult 
házsorok jellemzik. Náddal fedett ún. kontyos, nyitott 
füstjáratú házakkal, végigtekintő, leső ablakokkal. A 
háború után megindult a falu fejlődése. Az alacsony 
házak helyébe egészséges világos házak épültek. 
Sarród szívet, lelket gyönyörködtető községnek 
nevezhető, a házakon nagy ablakok, cseréptetővel, 
mindenütt rend és tisztaság. Korábban náddal vert 
kunyhóban, majd később vályogból épített házban 
lakta. Sarród utcás-falu jellege szembetűnő. Ez a 
faluforma látható az ország nyugati szélén épült 
községeknél, tekintet nélkül azok a lakói 
nemzetisésgére. Jellegzetessége ennek az egyenes 
főutca, amelynek irányára merőlegesen vannak 
kihasítva a telkek. A két sor oromfala egymással 
szembe néz. 

TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSRÉSZ 

Településképi tekintetben mindenképpen 
figyelembe kell venni, hogy Sarród szoros 
kapcsolatban van Fertőddel a Vasúti sor 
folytatásan mentén. Tulajdonképpen csak 
közigazgatási szempontból válik el egymástól
a két település. Az utcatábla nélkül a 
települések határa nem állapítható meg, a 
beépítés arculatában nem különbözik. 
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A településközpont képét a falusias látvány határozza meg. Az utcára merőleges tetőgerincű, oromzatos 
házak, keskeny traktussal adják a régies hangulatot. Az épületek magassága a normál, egyzsintes 
magasság, amely jellemző a település arculatában.  

A Fő utcában a jellegzetes nyugat-magyarországi  beépítést láthatjuk. A szallagszerű beépítés szép 
példája, ami rendkívül látványos, de a mai korszerű igényeket már alig tudja kiszolgálni. 
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Sarród: A védett Fő utcát körülvevő utcák: A Fő 
utcába torkolló, Fertődről induló Kossuth utca, 
Mező utca, Széplaki utca, Ady Endre utca, Kis 
utca, Vasút utca, Rákóczi utca, Petőfi tér, Jókai 
utca, Szeder utca, Rév utca, Hátsó utca, Patak 
utca. 

Nyárliget: Nyárliget Fő utca, Nyárliget Béke 
utca, Nyárliget Kossuth utca, Nyárliget Rákóczi 
utca, Petőfi utca. 

Fertőújlak: Fertőújlak Vasút utca, Fertőújlak 
Mező utca, Fertőújlak Petőfi utca, Fertőújlak Fő 
utca 

Az átalakuló településrészek a beépített 
területekhez képet a „külső”, újabb részei, 
melyek távol esnek a védett településrésztől. A 
nyárligeti és fertőújlaki új településrészek 
karaktere nem különbözik egymástól. 

ÚJABB, ÁTALAKULÓ TELEPÜLÉSRÉSZEK  

Sarród átalakuló településrészei 
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Nyárliget átalakuló településrészei 

 



 
 
|41 

 

  

A kerítések formája változatos. Általában az oszlop és a mellvéd lehet falazott, beton vagy terméskő, 
melyet fémrács vagy deszka egészít ki, átlátható módon. A sövény és a fából készült kerítés is gyakori. 

A beépítés kert- és kisvárosias, oldalhatáron álló, a legújabb részeken ritkán szabadonálló, de az 
épületek akkor is követik az utca többi háza által megszabott vonalat. Az utcák keresztszelvénye a 
régebbi részekhez hasonlóan széles, az autóút két oldalán zöldsávval, melyből az egyik oldalon 
csapadékvíz-elvezető árok húzódik. Az épületek kialakítása modernebb, a magastetőt használnak, 
tetőformák tekintetében nagyobb a változatosság, mint a régebbi részeken – több az összetett tető. Az 
épületek magassága így is legfeljebb 4,5 m: fölszintesek, legfeljebb tetőtérbeépítéssel. Az előkert 
keskeny, az oldalkertek kicsit szélesebbek, a telkek zöldfelületének javát a hátsókertek adják.  

Fertőújlak átalakuló településrészei 
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A település külterületének nagy része a településtől 
északra-északkeletre húzódik, a határsávval 
érintkezik, mesterséges csatornákkal sűrűn 
behálózott, mezőgazdasági művelés alatt álló 
terület. Az egykor a tómederhez kapcsolódó, korábbi 
vizes, lápos területeken ma alacsony és közepes 
intenzitású műveléssel találkozunk. A szántókat és 
gyepeket fasorok, keskeny erdősávok választják el 
egymástól, melyek tájképi és ökológiai jelentősége 
egyaránt jelentős. A jellegzetesen mozaikos, 
csatornákkal és fasorokkal felszabdalt térszerkezet 
adja a táj egyedi arculatát. Fertőd közigazgatási 
területének északi határa, az országhatár nem jelent 
tájhatárt: az osztrák oldalon folytatódik a jellegzetes, 
mozaikos szerkezet.  

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK, KÜLTÉRI 

TELEPÜLÉSRÉSZEK  
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A táj, mely a fertődi tájhoz közvetlen csatlakozik, átvéve annak sajátosságait. A fertődi táj jellegzetes 
részei a majorságok, mely a Fertőd város Integrált Városfejlesztési Stratégijában is külön kiemelik 
jelentőségüket (Hansági külterületi városrész).  

A majorságok elsősorban továbbra is mezőgazdasági szerepűek, azonban a mezőgazdasági épületek 
mellett apró, néhány házas telepek alakultak ki, melyek a majorsági épületekkel együtt sajátos tájképi 
elemet képeznek.  
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6
ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ 

Az olvasmányunk elején már leírtuk azokat az 
elvárásokat, amelyek nyomvonalán lehet a 
településképet formálni. Az új lehetőségével javasoljuk 
alakítani a település látványát, a képet, amely az utcán 
járóban kialakul a sétáslás közben. 
A településkép elsősorban a rendezettséget jelenti a 
község közterületein. Ebbe természetesen nagy szerepet 
játszik maga az épület, mint a látványt lezáró fő elem. 
Hogy mikor szép egy épület, azt nehéz megmondani. 
Mindenkinek mást jelent a szép, mint esztétikai fogalom. 
Ahhoz, hogy Sarród kösség egyfajta konvergáló 
településképet adjon, ebben a részben adunk példákat, 
ötleteket. Ez nem konkrét állásfoglalás, a településkép 
kinézeti kötelezettség, hanem csak ötletbörze. 
Ötletbörze, amelyet - mint a címben megfogalmaztuk – 
útmutatóként, gondolatébresztőként kell kezelni. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy csak a gondolatiságot 
kívánjuk érzékeltetni, nem pedig a lehetőségeket 
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MAGASSÁG 
A község településképét meghatározó 
beépítés szintszáma földszint, de 
elfogadható a homlokzati arányok 
megtartásával a földszint + 
tetőtérbeépítés is. 
Tetőtérbeépítés esetén csak egyszintes 
tetőtér beépítése javasolt. A túl magas 
házak nem illeszkednek a település 
történeti utcaképébe, ezért a meglévő 
épületek közé épülő új házaknak 
hasonló magassággal kell épülniük, 
mint környezetük. Ha szükséges és az 
illeszkedés megengedi legfeljebb 10-15 
%-kal lehet nagyobb. 

TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSRÉSZ 

TELEP ÍTÉS 
A történeti településrészen a családi 
házak utcafronton és a telek É-i ill Ny-i 
telekhatárán állnak, oldalhatáros 
(fésűs) beépítéssel. A házak előkert 
nélkül, jellemzően az utcára 
merőlegesen helyezkednek el az 
építési helyen belül. 
Az utcafronton álló házak közé nem 
elfogadható egy nagyobb mértékben 
hátrahúzott új családi ház építése. 
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TETŐFORMA 
A történeti településrészen a 
tetőfelépítményeket az oldalkert, 
hátsókert felé helyezzük el, ne az 
utcafronti tetőfelületen. Tetősíkablak 
létesítésénél is törekedjünk az udvar 
felé való elhelyezésre. Kerüljük a 
változatos, különféle formák 
kialakítását. 
 

 

TETŐHAJLÁSSZÖG 
Sarród a családi házak tetőhajlásszöge 
viszonylag egyforma, így alakultak ki a 
jellegzetes utcaképek a hosszú házak 
homloktataival. 
A történeti településrészen az utcaképet 
meghatározó főépület esetében javasolt 
a 35 és 45 közötti tető hajlásszög 
alkalmazása. 
A túl lapos hajlásszög nem kívánatos, 
csakúgy, mint a túl meredek tető, mivel 
az ilyen tetőformák nem jellemzőek a 
településre, ugyanígy a lapostető 
kialakítás sem tükrözi a helyi arculatot. 
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ANYAGHASZNÁLAT, SZÍNEK 
A történeti településrészen a 
homlokzatok színvilágában 
megfigyelhető egy visszafogott 
illeszkedés. A homlokzati vakolatszín 
kiválasztásánál ajánlatos, hogy a 
pasztelszínek kerüljenek előtérbe, 
valamint a tetőfedő anyagok színeinél 
is a természetes építőanyagok színeit 
javasolt alkalmazni. Nem elfogadható a 
feltűnő és kirívó színhasználat, a 
harsány színek megjelenése a 
homlokzat teljes felületén. 

KERÍTÉS 
A történeti településrészen jellemzően 
tömör falazott-vakolt kivitelű 
fakapuzattal kialakított kerítés, mely 
egyfajta „zártfalas” jelleget ad az 
utcának. 
A történeti településrészen a már 
kialakult előkertesbeépítésnél, az új, 
átalakult településrészre javasolt kerítés 
kialakítás a követendő. 



 
 
50 |  

 

 

  

MAGASSÁG 
Az új, átalakuló településrészen 
meghatározó beépítés szintszáma 
földszint, de elfogadható a homlokzati 
arányok megtartásával a földszint+tetőtér 
beépítés is. Tetőtérbeépítés esetén csak 
egyszintes tetőtér beépítése javasolt. A túl 
magas házak nem illeszkednek az 
utcaképébe, ezért a meglévő épületek 
közé épülő új házaknak hasonló 
magassággal kell épülniük, mint 
környezetük. Ha szükséges és az 
illeszkedés megengedi legfeljebb 10-15 %-
kal lehet nagyobb. 
 

TELEPÍTÉS 
Az új, átalakuló településrészen a családi 
házak a telek É-i ill Ny-i telekhatárán 
állnak, oldalhatáros (fésűs) illetve 
szabadonálló beépítéssel. A házak 
előkerttel, jellemzően az utcára 
merőlegesen helyezkednek el az építési 
helyen belül. 
Az utcafronton álló házak közé nem 
elfogadható egy nagyobb mértékben 
hátrahúzott új családi ház építése. Az 
előkert méretét az övezetre előírtak 
szerint és az illeszkedés 
figyelembevételével határozzuk meg. Az 
újonnan kialakuló lakóterületeknél, illetve 
ahol az illeszkedés megengedi, 
törekedjünk a településre jellemző 
utcavonalára merőleges gerincű 
nyeregtetős falazott oromfalas épület 
elhelyezésére. 
 

Az átalakuló, új településrészeken nem 
elfogadható, ha egy ház az utca 
vonalától elforgatott rendszerbe van 
telepítve. 
A nagy burkolt felületek kialakítása nem 
ajánlott, mivel így nem marad hely a 
településre jellemző dús növényzet 
telepítésére. 

ÚJABB, ÁTALAKULÓ TELEPÜLÉSRÉSZEK 
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TETŐFORMA 
 
Az újabb, átalakuló településrészen lévő 
családi házak tetőformája egyszerű, 
nyeregtető, kontyolt vagy felső csonkakonty 
és sátortető, jellemzően az utcával 
párhuzamos gerincű tetőidom forma. A 
szomszédos házakhoz hasonló tetőforma 
kialakítása javasolt, kerüljük az utcaképbe 
nem illő sok felületből álló, tördelt, bonyolult 
tetőformákat. 
Nem elfogadható az összetett tetőforma, 
valamint a kölönféle változatos 
tetőfelépítmény. 
 

Az újabb, átalakuló településrészen a 
tetőfelépítményeket törekedjünk az oldalkert, 
hátsókert felé helyezni. 
Amennyiben utcai tetőfelületen kerülne 
elhelyezésre a tetőfelépítmény, úgy a 
tetősíkban fekvő vagy álló tetőablak 
beépítése javasolt. Tetősík ablak 
létesítésénél törekedjünk, hogy a tetőfelület 
méretéhez aránytalanul nagy felületű 
tetőfelépítmények ne alakuljanak ki, kerüljük 
azoknak a változatos, különféle formájú 
kialakítását. 
Magastetős épület esetében úgy határozzuk 
meg annak szélességi és hosszanti méretét 
és ezeknek arányát, hogy az épületet 
tekintve önmagában és az utcakép 
vonatkozásában is aránytalanul magas, nagy 
tetőidomok ne alakuljanak ki. 

TETŐHAJLÁSSZÖG 

Az újabb, átalakuló településrészen a családi 
házak tetőhajlásszöge viszonylag egyforma. 
Az utcaképet meghatározó főépület esetében 
javasolt a 35 és 45 közötti tető hajlásszög 
alkalmazása. A túl lapos hajlásszög nem 
kívánatos, csakúgy, mint a túl meredek tető, 
mivel az ilyen tetőformák nem jellemzőek a 
településre, ugyanígy a lapostető kialakítás 
sem tükrözi a helyi arculatot. 
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ANYAGHASZNÁLAT, SZÍNEK 

A község ezen településrészén is 
törekedjünk a homlokzatok színvilágában a 
visszafogott illeszkedésre. A homlokzati 
vakolatszín kiválasztásánál ajánlatos, hogy 
a pasztelszínek kerüljenek előtérbe, 
valamint a tetőfedő anyagok színeinél is a 
természetes építőanyagok színeit javasolt 
alkalmazni. Nem elfogadható a feltűnő és 
kirívó színhasználat, a harsány színek 
megjelenése a homlokzat teljes felületén. 

KERÍTÉS 
Az átmeneti, kialakult terepülésrészen a 
házak előkertes megjelenése miatt az áttört 
kerítés javasolt, legfeljebb 2,0 m 
magasságig. Az utcai kerítés kialakításánál 
a tömör lábazat legfeljebb 0,80 m magas 
legyen, faléc, farács, esztétikus 
megjelenésű fémháló kitöltő mezővel. 
Kerítés színezésére a természetes építő 
anyagok színeivel megegyező színeket 
lehet használni. Az anyaghasználat és 
magasság tekintetében a szomszédos 2-2 
telekhez igazodóan alakítsuk ki 
kerítésünket. 
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7
JÓ PÉLDÁK, ÖTLETEK, RÉSZLETEK  

KERÍTÉSEK 

A kerítések az utca közvetlen „térfalai”, amelyek betölti az 
utca látvány nagy részét. Ezért a fontossága 
megkerülhetetlen. A meglévő kerítések, mint épített 
környezeti látvány nagyon befolyásolják a településképi 
látvány komfortzónáját. A kialakítás során a szomszédos 
kerítéseket figyelembe kell venni, amely során figyelni kel 
azok lábazatának magasságára, anyagára, azaz az 
illeszkedési kinézetre. Az új részeken az áttört, zölddel 
befuttatott kerítéseket javasoljuk, mint alapmotívum. 
Természetesen a váltakozó, alig átlátszó, és zöld, vagy 
teljesen átlátszó kerítések jó ritmusa szintén egyedi lehet. A 
kertkapuk, és az autó bejárati kapu hangsúlyossága mindig 
jelen lesz, ezért célszerű ezeket kiemeleten kezelni. 
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KERTEK 
A kerteknél az előkert az, ami 
befolyásolhatja a településképet. 
Ennek egyik alappilére a 
rendezettség, ápoltság. Ez határozza 
meg nagyrészt az utcaképet. 
Célszerű az utcáról látszó kerteket az 
ingatlan tulajdonosainak sétálgatva 
szemügyre venni, hogy a hatást a 
tulajdonos is érezze, ezzel kaphat 
motivációt a kertjének kialakítására, 
használatára, karban tartására. 
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A nyílászárok rendszere a ház 
hangulatának egyik meghatározó 
eleme. Az arányosságra 
érdemes törekedni. Ámde az 
arányosság olyan, mint a 
szépség, azaz egyén függő. 
Szintén csak azt lehet ez ügyben 
javasolni, hogy a jó közérzet 
megtalálása alapján a „jóízű” 
látványra, a tulajdonos, és a 
településképet használók, azaz a 
lakosok komfortzónájának 
megtalálására. 

 

 

  

NYÍLÁSOK, NYÍLÁSZÁRÓK 
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HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT  

mai példákkal illusztrálva 

 

Az utca homlokzat az egyik legnagyobb 
felület a település képben. Szintén 
fontos a harmónia, amelyet a célszerű 
elérni. Természetesen az egyéniség 
kizárása nem lehet cél, az egyediség 
fontos emberi motívum, fontos 
motivációs tényező. Ennek tudatában, 
és a környezeti tényezők figyelembe 
vételével javasolt összerakni a 
homlokzati megjelenést. A rikító színek, 
a túlburjánzott formák kerülése cél, 
amelyet nagy gondossággal kialakított 
homlokzatoknál el lehet kerülni. 
Fedések anyagában az első részben 
foglaltakat javasolt használni, így 
alakítható ki egy egységes, de egyedi 
elemeket is tartalmazó településkép. 
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KÖZTEREK, UTCÁK 
8

Az utcák, mint elsődleges településképi 
elemek rendezettsége az egyik fontos 
elem a településképnek. A kialakítás 
mellet az állandó, és rendszeres 
karbantartás, odafigyelés nagyon 
fontos, hiszen semmi nem tdu 
összehangoltan működni, amit 
használnak, de nem tartanak karban. A 
terület kialakítása, a burkolt és 
zöldfelületek aránya, a többszintes 
zöldfelület fajainak egysége és 
változatossága az utcaképet alapjaiban 
meghatározó tényezők. A harmonikus 
utcakép kialakításának leghatásosabb 
eszköze az egységes növényzet, 
fasorok kialakítása. Faültetés előtt 
vegyük figyelembe a kialakult 
állapotokat, a meglevő értékes fákat, 
ahhoz illeszkedjünk. A fasorokkal és az 
utcakertbe ültetett cserjékkel, 
virágokkal az általános klimatikus 
átalakulás, felmelegedés és 
szárazodás hatásait jelentősen 
csökkenthetjük, kellemesebb 
környezetet alakíthatunk ki. Az utca 
képe szerethetővé válik, ahová jó haza 
menni. Gondoljunk csak azokra a 
területekre, ahol elődeink 
gondoskodása következtében ezt 
élvezhetjük. Az örökzöldek ültetése 
átgondolást igényel, mivel ezek 
Magyarországon nem őshonosak. 
Válasszunk a területen őshonos, 
változatos megjelenést biztosító 
cserjékből, s egészítsük ki a látványt 
színes virágokkal. Ügyeljünk arra, hogy 
a növények a későbbiekben se 
lógjanak be a közlekedési 
űrszelvénybe, ha az utcában a járda 
csak később valósul meg, annak ne 
legyen akadálya. Sarok telkeknél 
figyeljünk arra, hogy a közelekdés 
biztonságát a növények ne 
veszélyeztessék, a csomópont 
belátható maradjon. 
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SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK, REKLÁMTÁBLÁK   
9

A településképhez, az utcaképhez a 
hirdetőtáblák, reklámfelületek, cégérek is 
ugyanúgy hozzátartoznak, mint az épületek 
vagy a növényzet. Úgy kell hirdetnünk az 
eladni valónkat, hogy az ne legyen 
erőszakos, zavaraba ejtő, vagy akár 
zavaró. Elsősorban a figyelemfelkeltés a 
célunk, és nem a járókelők, utca használók 
negatív érzésének kiváltása. A hirdetés 
lényege a tájékoztatás, amelyet 
településképbe, utcaképbe illően is 
megtehetünk. Ha lehetőségünk van egy 
szebb utcakép, településkép 
megteremtésére lehetőségeink szerint 
tegyük meg, és kerüljük a településképi 
esztétikai szennyezést. 
Sarród közterületein a reklámhordozók 
megjelenési formájával őrizze meg a 
települési értékeket, és ne sértse a 
településképet. Cégér, cégtábla 
homlokzaton történő elhelyezésekor 
elengedhetetlen, hogy az alkalmazkodjon 
az épület jellemzőihez, 
anyaghasználatához. A település 
gazdasági területein a szabályozás szerint 
lehet elhelyezni reklámtáblát, melynél 
szintén elengedhetetlen a megfelelő 
anyaghasználat. 
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