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1 Bevezető 
 
 
A település történeti értékeinek hordozói: a telkek 
és utcák hálózata; a beépített lakóterületek és a nagy 
zöldterületek; a lakóházak külső-belső formája, a 
felhasznált építőanyagok, díszítések; a természeti táj és az 
ember alkotta világ mind-mind Réde egyedi ismertetőjegyei. 
A településképi arculati kézikönyv és az erre alapuló 
településképi rendelet azokat a védelmi elveket ülteti át a 
gyakorlatba, amit betartva értékeinket megőrizhetjük az 
utánunk jövőknek. Magyarországon az örökségvédelem a 
helyi közösségek feladata, ám minden terv, védelmi 
stratégia annyit ér, amennyit a helyben lakók 
megvalósítanak belőle. Éppen ezért fontos, hogy minél több 
helyi lakos vegyen részt Réde építészeti és természeti 
értékeinek megőrzésében, alakításában, mert csak így 
biztosítható a hosszú távú védelem és fejlődés. 
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2 Réde településtörténete 

	
Réde a Súri-Bakonyalja kistáj területén, a Cuha völgyébe 
simuló dombháton fekszik. A területén található patakok a 
település mellett folyó Cuhai-Bakony-érbe futnak. A Bakony 
erdői mellett fekvő mintegy 1500 lakosú település 
Pannonhalmától 22 kilométerre fekszik. 
 
A honfoglalás után Öcsök és Öse vezérek foglalták el a 
környéket. A település neve 1234-ben tűnt fel el először 
egy korabeli okiratban "Ráde" alakban, mely névváltozat 
szláv eredetű személynévből származik magyar névadással. 
A középkorban sokáig a cseszneki vár birtokaként 
említették a falut az okiratok, a XIV. század elején a várral 
együtt a Cseszneky család birtoka volt.  Birtokosai a XIV. 
században a Garaiak voltak, majd a XV. században a 
Szapolyai család tulajdonába került, ekkor a környék 
legnagyobb települése volt és jelentős vámszedő helyként 
tartották számon. 1439-ben már saját temploma is volt a 
falunak, melyet Szent György tiszteletére szenteltek, de ez 
az épület 1542-ben elpusztult.  
 

 
A legkorábbi Ráda névváltozat szláv, szerb-horvát 
személynévből származik.  Okleveles említések: 1234-1240: 
Ráda, 1323: Rede, 1392: Nog Rede, 1488: Kys Rede. 
További névváltozatai: 1546: Reede, 1640: Nemes Rede, 
1649: Alsó Nemes Rede, 1668: Nemes Kis Réde, 1774: 
Magyar Réde.  
 
A középkori hadjáratok többször is végigpusztítottak a 
környéken, súlyos károkat hagyva maguk után 1529-ben 
a törököknek esett áldozatul a település. Rövidesen 
újratelepült, de 1554-ben pestisjárvány sújtotta, így 
elnéptelenedett és az adójegyzékekben csak 1626-ban 
jelent meg ismét. 1536-ban az Enyingi Török család 
tulajdonába került. A faluhoz tartozott Tót-Réde, a pár 
házból álló települést a török vész után idetelepített tót 
származású zsellérek és parasztok lakták. A törökök 
kiűzése után 1636-ban II. Ferdinánd gróf Esterházy 
Dánielnek adományozta a cseszneki várat Rédével együtt, 
aki alapítója lett az Eszterházyak rédei ágának. A Rákóczi-
szabadságharc idején a település is sok viszontagságnak 
volt kitéve, 1704-ben Heister tábornok is feldúlta.   



 

Réde Településképi Arculati Kézikönyve 
Archicon stúdió bt. 

2017. 

5	

 
A falu egy részét a XVI.-XVII. században nemesek bírták, 
1768-ban ezt is megvásárolta a paraszti Rédét birtokló 
Esterházy család. Földrajzi nevei a régi gazdaság emlékeit 
is őrzik: Ülepítő, Lórévasút, Kenderföldek, Kölesföldek.  
Réde futóhomokos földjeiben nagy károkat tettek a 
záporok, folyóvizek és a szél, emiatt több telepes is 
elhagyta. Borméréssel, fakereskedelemmel is foglalkoztak 
ebben a korban az itt élők, terményeiket pedig a győri 
piacon adták el. 
 
A rédei grófi uradalom a XVIII.-XIX. században alakult ki, 
és az akkor fejlődésnek indult településen az Esterházy 
Imre 1780-ban Pilgram tervei alapján 32 szobás kastélyt 
és angolkertet építtetett. A település lakói főként 
földműveléssel, fakitermeléssel foglalkoztak. A község 
életét a középkortól kezdve az Esterházy-uradalom 
határozta meg, területének jelentős része nagybirtok volt. 
Gazdálkodását a mezőgazdaság és a fakitermelés 
határozta meg. Az uradalom Lesaljapusztán 1926-ban 
keményítőgyárat építtetett.  
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A mintegy hat hektáros kastélykert ma parkerdőként a 
község védett területe. A bokrétafa, a korai juhar, a 
nagylevelű hárs, a kocsányos tölgy, a szivarfa, a boglárfa 
mellett erdei- fekete- és vörösfenyő is található. Ritka 
látványt nyújt a 24 egyedből álló "Rédei fenyők" csoportja, 
melynek öreg fái 60-130 évesek.  

Katolikus lakóinak száma 1747-ben 24 fő volt, 1785-ben 
165, többségük német, akik később elmagyarosodtak. Az 
1784-1787-es népszámlálás adatai szerint Esterházy Imre 
tulajdona volt a falu és környéke, ekkor 154 házban 233 
család élt, népessége 1170 fő volt. 1 papot, 16 nemest, 
2 polgárt, 89 parasztot, az utóbbi kettő 86 örökösét és 
132 zsellért írtak össze.  
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A barokk kastély a harcok után 1947-ben leégett, de az 
alsó szintje még lakható volt. Az épületet 1952-ban 
bontották le. 
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A második világháború harcai 1945. március 24-én értek 
véget a község területén, a harcok során 53 rédei katona 
halt hősi halált. Részükre a település közepén emeltek hősi 
emlékművet. A háború után a nagybirtok földjeit 
felosztották, az erdőterület a Kisbéri Erdőgondnoksághoz 
került. Termelőszövetkezet 1960-ban alakult a községben, 
amely 1976-ban egyesült a bakonyszombathelyivel. A 
szövetkezetek 1990-ben váltak szét.  
 
 
A rendszerváltás után többen egyéni gazdálkodásba 
kezdtek, ma a községben 76 önálló és társas vállalkozás 
működik. Rédét 1950-ben csatolták Veszprém megyétől 
Komárom megyéhez. 1977-ben Bakonyszombathely közös 
tanácsú községhez kapcsolták, majd 1989-ben ismét 
önálló lett.  
 
 
.  
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3 Örökségvédelem 
 
Egyedi helyi védelemben részesített épületek, 
emlékművek, amelyek építészeti, építészettörténeti, 
esztétikai értéke az országos védelmet nem indokolja, de 
jellegük kifejezi a község múltjának sajátosságait, egyéni 
kultúráját, hagyományait, a település számára 
megőrizendő, védendő. értéket képviselnek. Rédén 
viszonylag sok régi lakóépület maradt meg, melyek tükrözik 

az alapvetően 
mezőgazdaságból 
élő lakosság 
életmódját is. 
 
Helyi védelemre 
érdemesek az 

útmenti 
keresztek, régi 
síremlékek és a 
kastélypark is. 
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Mai barokk templomát Esterházy Imre gróf építtette 1767-
ben, és 1777-ig a győri egyházmegyéhez tartozott. 
Altemplomában található Esterházy Imre 1792-ben készült 
síremléke. Főoltárképét Anton Schuko festette 1768-ban.  
Az 1810. évi földrengés során megrongálódott az iskola 
és a templom is. Helyette 1815-ben építettek új templomot. 

1920-ban plébániai rangra emelkedett a falu, azóta 
anyakönyveit helyben vezetik. A kastélyparkban álló 
Szentháromság templomnak keleti homlokzati tornya van, 
szentélye félköríves záródású.  
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A rédei református egyházközség a XVI. században alakult, 
1629-től ismert lelkészeinek névsora, 1783-tól a 
református tanítók névsora is. Saját templomuk 1815-ben 
épült. A lelkészi hivatalban ma is olvasható a kézzel írt 
egyházközség-történet: "A rédei szent eklésia emlékezet-
könyve". 
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A kastélykert védett zöldterületén álló kastélyromból mára 
csak a kapubejárat maradt fenn. 
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A kastély melletti területen több épület őrzi az eredeti 
beépítést és tömegformálást.  
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4 Településképi szempontból 
meghatározó területek 

Településképi követelményrendszer  
Réde településképét a táji környezet határozza meg. A 
beépített területekre az egylakásos oldalhatáron álló 
beépítés jellemző. A régi településrészeken utcavonalon 
álló házak sorakoznak. Az új lakóterületi beépítések 
előkertesek. A lakóterületeken földszintes nyeregtetős vagy 
kontyolt, sátortetős és manzard tetős lakóépületeket 
találunk. Az 1980-90-es építésű házak jellemzően 
nyeregteto ̋sek, beépített tetőtérrel, de a legújabb házakon 
sem jellemző az alacsonyabb hajlásszögű, mediterrán 
típusú tetőidom. A hagyományos településkép 
megőrzésében fontos szerepe van a szigorú 
szabályozásnak. A meghatározó településképi területek 
lehatárolása alapvetően követi a szabályozási terv övezeti 
lehatárolásait. A helyi építési szabályzatban foglaltakon 
túlmenően a településképi rendeletbe foglalt területi 
építészeti előírásokat is figyelembe kell venni, és az új 
épületek építésekor, a meglevők átalakításakor, 

felújításakor, bővítésekor az ajánlásokat, jó példákat 
célszerű megfogadni, mert ezáltal biztosítható, hogy a helyi 
értékek az utókor számára is megőrzésre kerüljenek.  
 
Fontos, hogy az új építésű lakóépületek mindig az adott 
kor jó színvonalán, harmonikusan illeszkedjenek az 
utcaképhez.  
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Meghatározó településképi karakterek 
A beépítésre szánt terület alapvetően lakóterület. A családiházas beépítés a meghatározó. A településen szinte egységesen 
a falusias családiházas karaktert lehet megállapítani, mivel az újabb beépítésű lakóterületeken is megtartották a falusias 
fésűs beépítés szabályait. A településközpontban a református templom és közvetlen környezete, valamint főutca 
kiteresedésében beszélhetünk településközponti karakterről. Itt, és a kastélykert környékén találhatóak meg a községi 
intézmények. A gazdasági-szolgáltató területek a lakóterület szélén kerültek kijelölésre, amelyek kapcsolódnak a 
mezőgazdasági feldolgozóiparhoz, és a külterületi majorsági területekhez. A be nem építhető területeken jellemző a 
mezőgazdasági művelésű táj és az erdő.	
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4.1. Falusias karakter (fésűs beépítés) 
4.1.1. Településképi jellemzők 

 
FALUSI családiházas KARAKTER 
 
Réde régi településrészein a falusi életmód miatt (udvar/ 
konyhakert /baromfiudvar/ istálló/kert) hosszú telkeken 
az oldalhatáron álló, fésűs beépítés alakult ki. A település 
régi utca- és telekszerkezete, beépítési struktúrája, a 
megnyitott új utcákkal módosították a településszerkezetet, 
de az odalhatáron álló beépítési mód jellemzően 
megmaradt. A házak zömmel az utcavonalra merőleges 
nyeregtetősek, a régebbi beépítések oromfalasak, a 
későbbiekben kontyoltak, illetve az új házak sátortetősek 
vagy manzardosak. 

 
 

Általában a lakóházak egy –vagy kétlakásosak, a telek 
beépítését az udvar oldalhatárán álló sorolt épülettömegek 
alkotják. A telek beépíthetősége miatt tömegük 
többségében tégalalap alaprajzra szerkesztett földszintes, 
magastetős épületek. Az utcákban elvétve emeletesházak, 
és tetőtérbeépítéses családiházak is találhatók. A 
magastető hajlásszöge 38-45 fok közötti, illetve sok 
manzardtetős kialakítású, melyek cserépfedésű vagy 
palafedésűek. A homlokzatok vakoltak, díszítőelemként 
ablakkeretezés és egyszerű párkányhúzás látható, a festett 
sima vakolat és a színezett kőporos vakolat jellemző 
felületképzés; színeiben fehér, törtfehér, pasztellszínek. A 
lábazat kőből rakott, vagy lábazati vakolattal ellátott 
betonlábazat. A fésűs beépítés mellé néhol az úttal 
párhuzamos tetőgerincű házak is épültek. A kastély körül 
az uradalom jól megkülönböztethető épületei sajátos 
építészeti formavilággal rendelkeznek. Rédén a különböző 
társadalmi és gazdasági helyzetben lévő emberek házai 
megmaradtak, így jól nyomon követhető az építészeti 
tömegformálás és a település fejlődése.  
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Réde új beépítésű családiházas területén a telkek 
nagysága lehetővé teszi nagyobb házak elhelyezését is, de 
az oldalhatáron álló beépítési mód megtartásával. A 
látszólag különböző házak a családiházas jelleget 
hordozzák, önálló telken állnak, viszonylag nagy 
zöldfelülettel rendelkeznek. A lakóterület hangulatát a 
közterületek gondozottsága, az utak szélessége, 
növényzettel való ellátottsága, a járdák állapota, a 
kerítések kialakítása, az előkertekbe ültetett növényzet 
látványa jobban befolyásolja, mint az épületeké, melyek az 
építés idejétől függően mutatják a kor divatos építészeti 
megformálásának jegyeit.  

Az épületek az utcavonalra épültek, jellemezően kisebb 
előkertesek, ami előtt utcai kerítés húzódik. A kerítések 
alacsony lábazatú, épített pilléres, áttört mezőkkel 
(fémpálcás, fémhálós, fabetétes) ellátottak. Néhány helyen 
téglából épített tömör kerítés van vakolt felülettel, tömör 
fa, vagy fém kétszárnyú nagykapuval, személybejáróval. A 
kicsi előkertekben virágok, kisebb bokrok vannak, az 
utcákban a házak előtt kisebb fák állnak, a gondos lakók 
virágoskertet gondoznak. A kertekben a háztartások 
szükségleteinek kielégítésére folyik kertművelés.  
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Az utcák megőrizték a településszekezet strukturális fő 
elemeit. A régebbi építésű házak földszintesek, az újabbak 
tetőtérbeépítésesek, vagy kétszintesek. Az oromfalas 
nyeregtetős, csonkakontyolt nyeregtetős, kontyolt 
nyeregtetős, sátortetős, manzardtetős épülettömegek 
sorakoznak. 
 
 
 

Az aszfaltozott utca melletti vízelvezető árkok helyén a 
kapubejárók kiszélesítésével parkolóhelyek keletkeztek, az 
útmenti sáv füvesített. Az utcákban légvezetékes 
elektromos áramellátás van.  
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A fésűs (falusias) beépítésben a meghatározó utcaképi 
ritmus betartása és a jellegzetes épülettömegek sorolása 
eredményez harmonikus településképet. Az utcába újonnan 
beépítésre kerülő lakóépületeknél ajánlott az utcában 
jellemző építészeti megjelenés tiszteletben tartása. 

 
 
 

 
 
 

 

Az utcai kerítés a lakóépülethez tartozik, és meghatározza 
az utcaképet. Akkor szép, ha stílusában és anyagában is 
illeszkedik a főépülethez, nem hivalkodó és nem is takarja 
el a homlokzatot. 
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4.1.2. Ajánlások 
 

 
Falusias családiházas karakterű településképi 
meghatározó területének építészeti előírásai 

 
Jellemző karakter elemek Településképi meghatározó 

terület 
Beépítés módja Oldalhatáron álló 

1 szint + tetőtérbeépítés 
 
az udvaron oldalhatár 
mentén épített állattartó, 
vagy tároló helyiségek, 
hátsó udvarban fából 
készült góré, (pajta), füstölő, 
fészer, fóliasátor … Kerti 
terasz, nyitott-fedett tároló, 
kerti pavilon, úszómedence,  
 

Szintszám/legmagasabb 
pont 
Kerti építmények 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kerítés 

a garázs a 
főépülettömegben kerüljön 
elhelyezésre, lehetőleg ne 
az utcai főhomlokzaton. 
 
Lábazatos, oszlopos fém, 
vagy fa áttört 
kerítésmezővel, max. 2 
méter magasságú legyen.  

Növényzet 
 
 
 
 
 

Utcai füvesített terület, 
1vagy 2 fával, 
virágoskerttel; az előkertek 
és a kerítés előtti területek 
három szintű zöldfelülettel 
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 A régi településmag 
utcaszerkezete megtartandó. 
 
Az épületek kialakítása  
alkalmazkodjon a kialakult 
utcaképhez. 
 
A házak előtti 
utcaszakaszon növényzet 
telepítése és gondozása 
javasolt. A kertekben háztáji 
gazdálkodás folyik.  
javasolt. 
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A településszerkezet 
alakulása a telkek méretével 
összhangban; a földrajzi 
adottságokat követve történik; 
a beépítési mód a tulajdonosok 
anyagi helyzetéről és 
életmódjáról is árulkodik. A 
fésűs beépítésű telkeken a 
keskeny és hosszú telkek 
oldalhatárán épülő, jó arányú 
tömegekre bomló, tűzfalszerűen 
és lépcsősen csatlakozó 
épületek sorolt udvari beépítést 
eredményeznek.  
 

Az egysoros elrendezésben az épülettömegek egymás után 
sorakoznak a telek egyik oldalhatárán; az úgynevezett 
kétsoros beépítésben a telek másik oldalhatárára egy 
kisebb épülettömeg kerül; majd a beforduló beépítésben a 
kisebb épületrész oldalszárnyként épül a főtömeghez.  
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A lakóépületeken fa ablakok a jellemzőek, illetve a 
korszerűsítés során cseréjük megtörtént. Az ablakok 
korszerű hőszigetelt üvegezésű fa, vagy 
műanyagszerkezetek, a ház stílusához igazodó 
arányrendszerben. Az újabb építésű házakon az udvar felé 
nagyobb üvegezett felületek, teraszajtók nyílnak. Az utcai 
homlokzaton megjelennek a tömör garázskapuk, és a szép 
bejárati ajtók. A házak karakteréhez igazított nem tömör 
kerítések, jellemzően épített lábazat és kerítésoszlopok 
között fa nem tömör mezőkkel, de kovácsoltvas, fém 
pálcás, fémhálós kerítések is épültek. Jellemzően nincs a 
házakon reklámfelület. A gépkocsik elhelyezése a telken 
belül történik, de a ház előtti parkolásra burkolt területek 
kerülnek kialakításra. Fontos a bejárók szintjének és 
kialakításának összehangolása. Az egységes utcaképi 
megjelenéshez hozzátartozik, hogy az új épületek 
léptékükben és színvilágukban igazodjanak a meglévő 
beépítéshez.
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4.3. Településközponti karakter  
4.3.1. Településképi jellemzők 

 
TELEPÜLÉSKÖZPONTI KARAKTER 
 
Réde településközpontját a főutca menti kiteresedés 
mutatja, illetve a kastély körüli intézmények. Alapvetően a 
beépítés léptéke azonos a lakóterületével, elsősorban a 
közterületek miatt sorolható más karakterbe. A 
településközpontban kaptak helyet az intézmények is: 
iskola, óvoda, plébánia, üzletek, templom. A 
közintézmények tömegükben, léptékükben kitűnnek a 
családi házak közül. Az intézmények tetőzetére az 
energiakorszerűsítés során a napelemek felszerelése 
történt. A közintézmények visszafogottan díszítettek, a 
homlokzati vakolatarchitektúra világosabb (törtfehér) színű, 
a falfelület közép tónusú pasztellszínű vagy sárga. A 
magastetős épületeken függőereszcsatorna a jellemző. A 
nyílásszárók méretei az épülettömegekhez arányosan 
illeszkednek. A közterületek és közparkok, emlékművek 
szépen gondozottak. 
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Réde másik településközponti területe a hajdani 
kastély körül alakult ki.  
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4.3. Gazdasági karakter 
4.3.1. Településképi jellemzők 

 
GAZDASÁGI KARAKTER 
 
A gazdasági területeken a gazdasági-szolgáltató épületek 
csarnokszerkezetei jelenhetnek meg. Az új épületek 
általában egyszintesek, de a funkciónak megfelelő 
belmagassággal épülhetnek, építészeti kialakításuknál az 
alacsony hajlású tető, fémvázas szerkezet, építőelemes 
falazat található. A kerítés vagyonvédelmi feladatokat lát 
el, általában fémoszlopos, fémhálós kivitelben készül, vagy 
tömör. A volt tsz épületek is ebbe a karakterbe tartoznak.  

 
Rédén az egykori uradalomhoz tartozó gazdasági 
épületekben folyik mezőgazdasági üzemi munka.  
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A település zöldfelületi rendszerét elso ̋sorban a táji 
és a településszerkezeti adottságok befolyásolják. A 
környezeti, természeti zöldfelületeken kívül a településen 
belüli minőségi zöldfelületek kondicionáló, rekreáló és 
esztétikai szerepet töltenek be egyszerre. Réde területén 
található: köztér, sportpálya, utcai fasorok, védőfásítások, 
valamint a temeto ̋, de a kiterjedt zöldfelülettel rendelkező 
magánkertek, családi házak kertjei, mezo ̋gazdasági 
zártkertek, szőlők is a települési zöldfelületi rendszer részei. 
A települést zömében falusias jellegű beépítési mód 
jellemzi, még mindig dominál a magánkertek haszonkerti 
jellege, amikor a nagyobb felületű hátsó kertben saját 
felhasználásra zöldségeket és gyümölcsöket termesztenek. 
A településen a kétzónás a leggyakoribb (díszkert – 
haszonkert); a három zónás pedig általában olyan 
ingatlanok jellemzője, ahol állattartás, vagy más 
gazdálkodási tevékenység folyik és ennek kiszolgáló 
épületei találhatók a köztes zónában. A családi házak 
kertjei nagyrészt rendezettek, a parlagon hagyott 
területeken viszont a kaszálás és a parlagfű irtása 
szükséges.   
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A temető gondozott zöldterülete, szegélyező fasora a 
település belterületi zöldfelületi rendszerének részét 
alkotják. A közlekedési terület legmeghatározóbb 
alkotóelemei az utcai fasorok, cserjék. A növények javítják 
a település klímáját és szebbé teszik az utcaképet. A cserje 
és gyepsávok elválasztják az úttestet a járdától, terelik a 
forgalmat és a klímajavító tényezők mellett védik a 
gyalogosok testi épségét. 
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4.4. Mezőgazdasági (nem beépíthető) karakter 
4.4.1. Településképi jellemzők 

 
MEZŐGAZDASÁGI KARAKTER 
 
Réde közigazgatási területének jelentős része külterület. A 
mezőgazdasági területek egyik része szántóföldi művelésű, 
legelő és erdő. Az erdőben erdő- és vadgazdálkodás folyik. 
Az általános mezőgazdasági területek nem beépíthetőek.  
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5 Reklámok, egyéb műszaki berendezések 
 
Reklámok elhelyzésére magánterületen a reklámokról 
szóló felsőbb szintű jogszabály nem ad lehetőséget. 
Közterületen kizárólag az önkormányzat jóváhagyásával 
lehet reklámot elhelyezni a településközponti területen.  
 

 
 
Cél, hogy a homlokzatokon minél kevesebb zavaró elem 
jelenljen meg. A légkábelek megszüntetése a 
településközpontban indokolt, miután a településkép 
zavaró elemei az oszlopok, vezetékek.  
 

 

6 Jó példák 
 
Ajánlott, hogy az utcák, és 
egyéb látnivalók kitáblázása 
egységes arculattal történjen. 
Cél, hogy a cégfeliratok 
harmonikusan illeszkedjenek az 
utcaképbe, ne hivalkodjanak, de 
a megfelelő információt át tudják 
adni. A településközponti a 
zöldfelületek, köztéri utcabútorok 
karbantartásáról folyamatosan 
gondoskodni kell.  
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A közterületek kialakítása nagyban függ az ott megjelenő 
utcabútorokon, azok megjelenésén, egységes arculati 
jegyein, ezért fontos, hogy erre is fordítson az 
önkormányzat kellő figyelmet. Érdemes a közterületekre 
olyan közterület alakítási tervet készíteni, ahol már a 
tervezéskor felkerülnek a településképet meghatározó 
elemek: padok, szemetesek, kerékpártárolók, köztéri 
utcabútorok, zöldfelületek ...  
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A régi lakóépületek szerkesztésére és anyagára is 
találunk jó példákat Rédén: oromfalas, csonkakontyolt 
nyeregtetős épületeket. A gazdasági épületek a főépület 
(lakóépület) mögött sorakoznak kisebb fesztávval, és ebből 
adódóan alacsonyabbak is. A cserépfedés a jellemző.    
A házak tornácai jellemzően épített tégla oszloposak. A 
falazatok vegyes kő-tégla, vagy különböző tégla falazatok 
lehetnek. A tetőszerkezet fából készült, és a födémek is 
fagerendásak.  
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A felújítás során az épületek jellemző építészeti 
formavilágát megtartva lehet korszerűsíteni a lakóházakat.  
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A nyílászárók nem csak a napfényt engedik be, hanem 
a hideget, meleget, zajt is, ezért fontos, hogy mindig a 
legmegfelelőb ablakot, ajtót válasszuk ki. A régebbi stílusú 
házakon a fa szerkezetek a meghatározók, ezért a 
felújításukkor is törekedni kell az eredetihez hasonló 
megjelenésű ablakok, ajtók beépítésére. A régi 
ablakszárnyba, vagy azzal megegyező kialakítású új 
szerkezetbe épített hőszigetelő üvegezésű ablak akkor a 
legtökéletesebb megoldás, amikor az új gyártmány mind 
anyagában, mind kiosztásában és színében is az eredetivel 
megegyező kialakítású. A túlzott felmelegedés mérséklésére 
a külső napfényvédők felszerelése a leghatékonyabb, ezért 
látunk a régebbi ablakokon zsalugátereket, az újabbakon 
pedig redőnyöket.  
 
A harmonikus homlokzat kialakítás egyik meghatározó 
eleme a szép arányú és kiosztású ablaksor, amelyik 
színében is szerves tartozéka az utcai homlokzatnak. 
Megjelenését a homlokzati vakolathúzások, díszítések 
egészítik ki és hangsúlyozzák azokat.  
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Az utcai homlokzatok színezése kiemelheti az 
építészeti elemeket, vagy semlegesítheti azokat. A sötétebb 
színek általába a falfelületek, míg a díszítése, ablakkeretek, 
lizénák, párkányhúzások világosabb árnyalatúak. A színek 
harmonikus illeszkedésébe beletartoznak a lábazat anyaga, 
színezése, a nyílászárók színei, a kerítés oszlok, lábazat, 
kerítésmező kialakítása is. Érdemes több színvariációt 
megtervezni annak érdekében, hogy a településképbe 
harmonikus legyen az illeszkedés. Kerülendőek az 
úgynevezett rikító színek, amelyek túl harsányak, és az 
utcaképben túl hangsúlyos elemként jelennek meg, de 
ugyanilyan zavaró hatású lehet a fekete szín használata, 
vagy a teljesen egy tónusú homlokzatszínezés. Általában 
a közép tónusú, vagy világosabb pasztellszínek ajánlottak. 
A kerítések az utcaképet jelentősen meghatározó 
építmények. Anyagát és szerkesztési szabályait nehezen 
lehetne egységesíteni, mivel az az épületekhez és a 
helyszínekhez tervezett egyedi alkotások a hozzájuk 
csatlakozó oszlopokkal, kis - és nagykapukkal. Fontos, 
hogy a kerítés a mellette, vagy mögötte álló házzal 
alkosson egységet; anyaghasználatában mutasson 
rokonságot az épülettel.   



 

Réde Településképi Arculati Kézikönyve 
Archicon stúdió bt. 

2017. 

38	

 
 
 
 
 
A Rédére vezető úton a modern építészeti eszközökkel 
kialakított vízműtelep jó példa.   
 

 
 
 
 
 
A kastélypark közösségi használata szintén példamutató.  
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7 Zárszó  

 
Az építészet közügy. A házak túlélnek 
bennünket; a tájat örökül kapjuk, hogy örökül 
hagyjuk az utódainkra. Fontos, hogy megértsük 
csak közösen alakíthatjuk a jövőnket, ezért 
figyelemmel kell lennünk a hagyományokra, a 
lakókörnyezetünkre. A településképi arculati 
kézikönyvből megismertük a helyet, ahol élünk, 
de a helyi közösség nélkül csak a szép tájat 
és az épületeket látjuk meg. Az emberek által 
éltetett „genius loci” teszi azzá a lakóhelyet, 
amire mindig emlékezünk, amit szeretünk és 
óvunk, mert csak így lesz  
 
                        Réde, a mi otthonunk. 
 
 
 


