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1. Bevezetés, köszöntő

Táska község Településképi Arculati Kézikönyvének célja, hogy a településkép védelméről szóló 2016 évi LXXIV. Törvény értelmében, 

a település esztétikus lakókörnyezetének kialakítása, illetve védelme érdekében, egyszerű áttekinthető módon összefoglalja a helyi 

közösség környezetalakítással kapcsolatos elvárásait, a település döntéshozói és lakói számára. 

A településarculati kézikönyv segítséget kíván nyújtani azoknak, akik Táska településen építkezni, épületüket felújítani, vagy 

környezetüket alakítani akarják. 

Célunk az, hogy a jelen funkcionális és esztétikai igényeit úgy elégítsük ki, hogy a múlt értékeinek a feltárásával azt szervesen 
folytassuk. A megőrzött múltbeli értékekre építő egyedi településkarakter egyre jobban fontosabbá válik korunkban, így ennek 
megfelelően a múlt tiszteletben tartása mellett elkötelezett, a jövő elképzeléseit is messzemenően figyelembe vevő településépítés a 
célunk. 

"Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb a múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe." 
Babits Mihály 

 

https://www.citatum.hu/szerzo/Babits_Mihaly
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A településképi kézikönyv arra kívánja biztatni a 

település lakóit, hogy vegyék észre a 

településük építészetének múltbeli értékeit, és a 

település minőségi környezetalakításával 

szerethető környezetet alakítsanak ki 

maguknak. 

A vonzó falukép döntő befolyással bír a helyi 

lakósok életére, valamint a község gazdasági 

vonzerejére is, így ennek következtében 

meghatározhatja a település jövőjét is.  

A kézikönyv messzemenően építeni kíván  a 

településen élők véleményére, ezért közös 

gondolkodásra hívjuk a helyi lakosokat, hogy 

felelősségteljes vélemény nyilvánításukkal 

vegyenek részt a településkép, egyben a 

település jövőjének alakításában. 

A kézikönyv utat kíván mutatni a jövő 

építkezőinek. 

Mivel a település története napjainkban is 

tovább íródik, a kézikönyv is folyamatos 

változáson mehet át a jövőben, jelen változata 

csak egy kezdet. 

 

 

 



  

          

2. A település bemutatása, általános településkép, településkarakter
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A kora középkori Táska a mai templomdomb halma körül terül el. 1542-ből templomáról is tudunk, amely minden bizonnyal a mai 
templom helyén állt. 

A település már a római és hun korokban is lakott lehetett, mert ezen korokból erre utaló leletek kerültek elő a település különböző 
területeiről. 

A községet először talán 1121-ben említik, mikor is a község mellett halászhelyeket kap a Balatonalmádi monostor. 1268-ban már 
minden bizonnyal Táskát említik meg, ekkor a falu neve Villa Task, amely a pápai tizedjegyzékben olvasható. 

Táska a XV. század elejétől a Marcali uradalom része. Hogy mikor kerül az uradalomhoz, azt nem tudjuk pontosan. A Pécz nem béli 

Marczaliak 1275-től birtokosok Somogy megyében és valószínűleg ettől az időtől kezdve már része lehet Táska a Marcali 

uradalomnak. 1488-ban a Marczaliak uradalmait örökségként átveszik a Báthoryak, a király 1495-ben erősíti meg a birtoklásukat. 

Táska1513-ban szerepel először, mint Báthory-birtok a Marczali uradalom törzstagjaként. Somogy megye a XV. század végén a 
Dunántúl egyik legnépesebb megyéje volt. A dunántúli megyék portái számának közel 20 %-a ebben a megyében volt található. A 
megye leghatalmasabb földesúri családja a Báthory család volt több mint 1700 portával. 1534-ben Táskán 22 adózó 4 szegény és két 
puszta portát írtak össze. 

1543-ban a törökök elpusztítják, és menekülésre kényszerítik a lakosságot Marcali és Öreglak vidékéről. 1550-es évektől a terület 

frontvonallá válik, és végvári harcok csak a hetvenes évek második felében enyhülnek. A török források 1563-ban tüntetik fel a falut 

Marcali Nahije részeként. Ekkor 5 házat írnak össze Táskán. 1580. éviben pedig 13 házzal található. 

Táska egészen a XVIII.század közepéig meglehetősen bizonytalan, sőt egymásnak ellentmondó adatokkal szolgál. Ennek oka,hogy a 
falu életét hosszabb távon befolyásolja új birtokosa. A Báthory család a XVI. században szembekerül a Dunántúlt ellenőrző 
Habsburgokkal, s dunántúli birtokait nem tudja megtartani.  

1595-ben Marcalit és Táskát Török István kezén találjuk, 1599-ben viszont már gróf Nádasdy Ferenc birtoka, aki az ország egyik 
legkiemelkedőbb földesura és elegendő erővel rendelkezik, hogy a törökbirodalom határain belül lévő Táska is érvényesítse földesúri 
jogait. 

1677-től 1699-ig Táska, mint elpusztult helység szerepel a feljegyzésekben. 1677-ben gróf Széchenyi György vásárolja meg az 1670-
ben kivégzett Nádasdy Ferenc birtokait és ezzel a falu történetében újra több évszázadra egy földbirtokos család, nevezetesen a 
Széchenyiek játszanak szerepet. 

Táska 1699-ben 31 házzal rendelkező községként szerepel a földesúri iratokban. Mindez azt bizonyítja, hogy a lakosság alapvető 
felépítése eddigre már kialakult. Igaz ugyan, hogy az országos iratokban az 1710-es évek elejéig, mint lakatlan terület szerepel, de 
ezt a korszak intenzív paraszti vándor mozgalmai és az ezeket elősegítő földesúri kedvezmények magyarázzák. A nagy hatalmú 
földesúri családnak egyszerűen nem volt érdeke, hogy az állami tisztviselők, adószedők tudomást szerezzenek a faluról. 
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1715 és 1767 között gróf Széchenyi Zsigmond volt a földesura, majd gróf Széchenyi Andor Pálnak volt itt nagyobb birtoka. A község 
lélekszáma 1870-1890 között emelkedett és elérte legmagasabb volumenét, majd 1960-ig 950-1095 fő között stagnált. 1960-tól a 
népesség fokozatosan fogy a 957 főről 538 főre, a Balaton part közelsége ellenére. 
Táska új népessége néprajzi szempontból is kulcsfontosságú, ugyanis a település a XVIII. századtól kezdve horvát faluként szerepel a 
forrásokban. A táskai horvát lakosság névanyagában előfordulnak vlah nevek, ilyen például a Fellai és talán a Gyanó is. 
A lakosság végleges megtelepedése után a település stabilizálódására utal, hogy 1752-ben felavatták Táska templomát, amely a régi 
templom alapjaira épült. Ezt a templomot 1820-ban váltotta föl a jelenleg is álló templom. Hozzá kell még tenni, hogy ebben az 
időszakban is egészen 1831-ig a falu papjai horvátok voltak, akik zengi, illetve zágrábi egyházmegye területéről érkeztek. 
A lakosság megélhetését szőlőművelés, halászat és egyéb mezőgazdasági munkák biztosították évszázadokon keresztül. 
1930-as években a lakosok száma meghaladta az ezer főt, de jelenleg már az 500-at sem éri el. 

Egyértelműen megállapítható, hogy a község fénykorát a Millenium idején élte. Ekkor társadalmi, gazdasági megtartó ereje által 
lakosainak száma elérte az 1100 főt. 
A településen meghatározó látnivalói közé tartozik a Nagyberki „Fehérvíz” Természetvédelmi Terület, a község szőlőhegyein található, 
több száz éves műemlék jellegű nádfedeles borospincék, pincesorok, valamint a falu középpontjában elhelyezkedő, közelmúltban 
felújított Római Katolikus Templom, melyet 1752-ben szenteltek fel és 1820-ban építették át a ma látható formára. 

 

 

  



  

          

 

 

I. Katonai 1782-1785 felmérési térkép 
Forrás: Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet 

és Múzeum, Hadtörténeti Térképtár 

 

II. Katonai felmérés 1861-1866 
Forrás: Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet 
és Múzeum, Hadtörténeti 
Térképtár 
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3. Örökségünk, a településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és természeti értékek, településképi 
jellemzők
 

 
A térségben, így Táskán is a lakóházak egészen a XVII. század végéig szinte kizárólag fából épültek, melyhez az építőanyagot a 

somogyi tölgyesek adták. A XIX. század elején tértek át a boronafalas építési módról a kevesebb fát igénylő ún. favázas talpas házak 

építésére, amelyeknél a falak már sártapasztással, vázszerkezettel készültek. A század második felében a vert falú építési mód is 

elterjedt. A tetőket náddal vagy zsúpszalmával fedték. A térség falvainak mai arculatát a XIX. és a XX. században épült lakóházak 

határozzák meg. 

Táska településképe vegyes képet mutat, felváltva találhatók szépen karbantartott épületek és erősen leromlott állagúak is. Az utóbbi 

időben a külföldi ingatlan tulajdonosok megjelenése kis mértékű változást hozott a falukép szempontjából. Szaporodnak az igényesen 

karbantartott épületek, de ezek között a helyi építészeti hagyományoktól eltérő karakterű épületek is megjelentek. 

 

 

 

 



          

 

  

A mai Táska elődtelepülései a honfoglalást követő időszakban alakultak ki a Balaton legdélebbi nyúlványával határos alacsony 

hátságon. Ezek a falvak a középkorban többször elnéptelenedtek, de mindig újjáéledtek. A napjainkban a Nagyberek déli 

nyúlványai között található község sokáig Balaton-parti település volt. 

A középkorban ez a vidék rendkívül sűrű faluhálózattal rendelkezett, azonban a mainál jóval kisebb területű és népességű 

falvak alkották. A települések a valamikori rengetegben - amely egész Somogy megyét borította - erdőirtások, vagy folyók és 

patakok partján jöttek létre. Táska jelenlegi határán belül helyezkedett el Zóba falva, amely feltehetőleg a mai kis és nagy 

Szadó területén állt egykor. A kora középkori Táska a mai templomdomb mesterséges halma körül terült el. 

A település mai szerkezete Táska ősközségből, a szőlőhegyekből (Boróca, Hosszúdűlő, Pipahegy, Aligvárom, Kishegy) és a 

területi egységét jelentősen meghatározó Fehérvízi lápból áll. A láp É-D-irányban osztja ketté a közigazgatási területet, míg az 

egykori ipari kisvasút K-Ny-i irányban szeli ketté azt. A külterület nagy része viszonylag sík, mély fekvésű terület. Jellemzője a 

dominánsan vizes jellegű természetvédelmi terület, a szőlő művelésű értékes zártkertek, továbbá a rét, szántó művelésű 

területek, a mára már elbontott TSZ-majorok. A külterületet még elektromos vezetékek, természetes és mesterséges 

csatornarendszer osztja fel. 
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A Balaton déli oldalán a szőlőhegyi népi építészet kiemelkedő értékei találhatók, melyek közé tartozik Táska község két 
szőlőhegye is. Az 1700-as években épült pincesor számos pincéje országos műemléki védelem alatt áll. A „pince” 
elnevezés azonban megtévesztő, valójában présházakról van szó, amelyek közül csak néhányhoz tartozik földbe vájt pince. 
A “pince” elnevezéssel a kisprésházakat jelölik, melyek bortároló oldalához földet hordtak, hogy így tartsa hidegen a bort. 
Ezek az épületek nádtetősek, vertfalúak, ami jó hőszigetelő, így télen viszonylag enyhe, nyáron hűvös a klíma odabent. 



          

  

 

 

  

Boróca szőlőhegyen található pincék 
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Hosszúdűlő és a Szadó szőlőhegyen levő pincék 



          

  
Táska Országos Műemlék Jegyzékében nyilvántartott épületei és műemlék környezete a következő: 

törzsszám azonosító cím név védelem 
bírság 
kategória helyrajzi szám 

10087 29955   
Présház-pince ex-lege 
műemléki környezete Műemléki környezet   

1979, 1980, 
1982, 075 

10085 8142 TÁSKA, BORÓCA Pince általános műemléki védelem III. 1914 

10087 8143 TÁSKA, BORÓCA Présház-pince általános műemléki védelem III. 1981 

10088 8144 TÁSKA, BORÓCA Présház-pince általános műemléki védelem III. 1990 

10089 8145 TÁSKA, BORÓCA Présház általános műemléki védelem III. 1939 

10090 8146 TÁSKA, BORÓCA Présház-pince általános műemléki védelem III. 1962 

10091 8147 TÁSKA, BORÓCA Présház általános műemléki védelem III. 1986 

10092 8148 TÁSKA, BORÓCA Présház általános műemléki védelem III. 1929 

10093 8149 TÁSKA, BORÓCA Présház általános műemléki védelem III. 1972 

10101 8134 Hosszúdűlő Présház-pince általános műemléki védelem III. 1766 

10103 8136 Hosszúdűlő Présház általános műemléki védelem III. 1783 

10104 8137 Hosszúdűlő Présház általános műemléki védelem III. 1793, 1794 

10105 8138 Hosszúdűlő Présház általános műemléki védelem III. 1785 

10106 8139 Hosszúdűlő Présház általános műemléki védelem III. 1784 

10107 8140 Hosszúdűlő Présház-pince általános műemléki védelem III. 1782 
Táska nyilvántartott régészeti lelőhely 

azonosító név HRSZ 

48701 Török-domb 026, 096, 097 

49304 Fehérvizi major 
082, 0108, 0123, 0103, 0104, 0102, 099, 0101, 0105, 0106, 0107, 0142, 0127, 0124, 
0125, 0126, 0134, 0131, 0117, 0128/3, 0129, 0128/2, 0128/1, 0130 

49322 Medvogya patak I. 070, 071/1, 071/2, 069 

49324 Medvogya patak II. 071/1 

49325 Kuta dűlő I. 087, 084/1 

49326 Kuta dűlő II. 

442, 439, 444, 443, 432, 409, 430, 427, 433, 410/1, 435, 419, 447, 434, 410/2, 422, 428, 
429, 431, 420, 423, 424, 426, 421, 437, 438, 455/1, 463, 445, 446, 449, 448, 451, 450, 
453, 452, 454, 464, 087, 090, 089 

49327 Rk. templom 
430, 427, 418, 419, 192/1, 232/1, 417, 416, 468/4, 471, 467, 470, 468/2, 425, 468/7, 
232/3, 468/5, 232/2 
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Római Katolikus templom 

A településnek már 1268-ban is állt temploma a mai 

helyén, mely többször leégett. A jelenlegi templom 1820-

ban épült és 1913-ban nyerte el mai formáját a 

tetőszerkezetének leégése utáni helyreállítási 

munkálatokkal. A domb, amelyen a templom áll 

mesterséges, alatta feltételezhetően középkori  (XV-XVII. 

sz.) temető helyezkedik el. A templom védettségét a 

település központi térszerkezetében elfoglalt, a központ 

arculatformálásában betöltött jelentős szerepe, illetve az 

alatta lévő középkori temető, mint régészeti lelőhely 

indokolja. 

A Szent Vendel szobor helytörténeti szempontból jelentős. A településen bekövetkezett 
nagymértékű állathullás szomorú emlékére emelték az állatok védőszentjének tiszteletére. A 
szobor elhelyezése a II. világháborút megelőző baromfi pestis idejére datálható (1930-as 
évek). 

 

Táska helyi védett épített örökség: 

név  HRSZ 

Rk. templom  471 

Szt. Vendel szobor Rákóczi u. és Petőfi u. kereszteződése  

pincék Hosszúdűlő és a Szadó szőlőhegy 1641/1 – 1752 

pincék Hosszúdűlő és a Szadó szőlőhegy 1692 – 1807/7 

pincék Boróca szőlőhegy 1901 – 1993 

 



          

 

a településképi szempontból meghatározó tájépítészeti 

értékek, tájképi jellemzők 

 
Táska természetföldrajzi besorolása alapján a belső-somogyi 

dombságba benyúló Nagyberek kistájba tartozik. A település 

közigazgatási határa a Balaton partjától 1,5 km-ig nyúlik, ennek 

következtében már teljesen laposan, 104-110 m tszf-i magasságon 

terül el a táj, csak a település déli és délkeleti peremén 

emelkednek kisebb löszhátak, amelyeken páratlan szépségű és 

panorámájú szőlőterületek kapnak helyet. A Nagyberek a XIX. sz. 

közepéig a Balaton része volt, szinte állandóan víz borította. A 

turzások létrejöttével és a Sió medrének mélyítésével a terület 

elzáródott a tó többi részétől, a  vízszint csökkent és a mélyebb 

fekvésű részeken megindult a lápképződés (ilyen a Fehérvízi láp). 

A települést tájképi megjelenéséhez a hosszanti és ovális, 

vizenyős mélyedések, lápteknők és a déli határ mentén emelkedő, 

szőlővel és nádfedeles présházakkal tarkított löszhátak járulnak 

hozzá leginkább. Nem lehet elmenni a Badacsony sziluettjének 

mindenhonnan élvezhető látványa mellett, valamint régi vasúti 

nyomvonaltól északra húzódó, tökéletes téglalap alaprajzú 

mátrixban sorakozó mezővédő erdősávokkal tagolt rétek 

karakteres foltja mellett sem. A Nagyberek a nyíltvizes területeivel, 

a lápok, láp- és mocsárrétek szabdalta jellegzetes tájképe miatt 

község közigazgatási területének szinte egésze az országos, 

tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetébe 

tartozik. 

A főutcáról és a legtöbb kertből ilyen kapcsolat van a tájjal 

A Badacsony látképe szinte mindenhonnan élvezhető 
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Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek(narancs és sárga)  

és a térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezet által egyaránt érintett területek (sárga) 

[4] Változatos erdei társulások és ültetvények együtt 

fordulnak elő 

[5] Szöszös ökörfarkkóró 

[7] Már egy fél napos túra alkalmával is számos 

állatot kaphatunk lencsevégre 

Balaton Berek különleges madárvédelmi és a Fehérvíz különleges természetmegőrzési 

Natura 2000 területek (lila)  

és a Nagybereki Fehérvíz országos jelentőségű védett természetvédelmi terület ( zöld sáv) 



          

A tájképi védettség a legtöbb esetben együtt jár a természeti értékek változatosságával. Táska mind országos, mind európai jelentőségi 
természetvédelmi területekkel gazdagon ellátott. A településtől nyugatra és északra fekvő nagy kiterjedésű természet közeli gyepes, 
mocsaras, nádas, puhafás területek a Balatoni berkek (HUDD10012) különleges madárvédelmi terület és a Fehérvíz (HUDD20031) 
kiemelt jelentőségű természet megőrzési terület által érintett területek közé tartoznak. Ezek a területek egyben a Nagybereki 
Fehérvíz országos jelentőségű védett természetvédelmi terület részei is. 

A védelem oka a Sió-meder mélyítése után a lápon megmaradt értékes növény- és állatfajok jelenléte. A nyáron is nedves tocsogókban 

fehér tündérrózsa, sárga vízitök és ugyancsak fehér virágú békatutaj díszlik a sárga virágú közönséges rece és a fehéres békaliliom 

társaságában. A területen kiterjedt rekettyés fűzlápok, kékperjés láprétek, magassásos, zsombékos és nádas élőhelyek találhatók. 

Különösen értékes fajai a különböző orchideafélék (pókbangó, a mocsári kosbor, a hússzínű ujjaskosbor, a vitézkosbor), a kisfészkű 

aszat, a nádi boglárka, a kúszó csalán és a mocsári tőzegpáfrány. A terület kiemelt élőhelyi változatosságának, mozaikosságának 

köszönhetően kedvelt helye a költő-, vonuló és telelő vízimadárfajoknak. Az itt megtalálható közel 27 kiemelt fontosságú madárfaj közül 

néhányat kiemelve itt él a haris, a barátréce, a bölömbika, a törpegém, a vörös gém, a kis kárókatona és a rétisas.  

Pókbangó [1] 

Haris [3] Vörös gém [2] Vitézkosbor [4] 
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A Nagybereki Fehérvíz TT által érintett területek egyben a Nemzeti Ökológiai Hálózat magterületének részei, míg a fenti ábrán jelölt 
fennmaradó területek az ökológiai folyosó által érintett területek, amelyek teljesen körbeölelik a települést és a hozzá tartozó 
szőlőhegyeket. Országos jelentőségű védett természeti területként ex lege védett lápterület a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
adatszolgáltatása szerint nem található a településen. Végül meg kell említeni a Fehérvíz TT-vel szomszédos táskai berek és a táskai 
Fehérhévíz Martinos és Gutai rétek területét, amelyek helyi területi védelemre javasolt területek. 

Az előzőekben bemutatott országos és nemzetközi szintű természetvédelmi és tájképvédelmi érintettségek miatt Táska külterületének 
egésze településképi szempontból meghatározó, illetve védett területként került meghatározásra. 

Nemzeti ökológiai hálózat által érintett területek 



          

 

Egy település, illetve táj arculatát nem csupán a nagy tájképii összefüggések, a 

felszínformáló domborzati, vízrajzi és természeti erők határozzák meg, hanem a 

pontszerű, egyedi részletmegoldások, ember és táj kapcsolatának építményekben, 

jelképekben, művi alkotásokban való finom megnyilvánulásai is. Ezek az - adott tájra 

jellemző természeti értékek, emberi tevékenységgel létrehozott, - esztétikai, 

természeti, (kultúr)történeti szempontból jelentőséggel bíró egyedi tájalkotó elemeket a 

Természetvédelmi törvény egyedi tájértéknek, a településképvédelmi rendelet egyedi 

tájértéknek jelölt létesítményként nevezi.  

Táskán a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága még nem készítette el az 

egyedi tájértékek kataszterezését, azonban a Budapesti Corvinus Egyetem által 

létrehozott tajertektar.hu adatbázisa 70 különböző tájértéket azonosít. Ezek között 

nagy számban jelennek meg a műemléki védelem alatt álló épületek és külterületi 

présházak. A fennmaradó egyedi tájértékeket két nagy csoportba sorolhatjuk: 

Első csoportba tartoznak a különböző útmenti keresztek, emlékművek, temetők és 

kápolnák. Táskán majd minden utcában, elágazódásnál, külterületi földút mentén, 

összesen 20 darab kereszt található, ami ékesen bizonyítja a helyi lakosság mély 

vallásosságát. Ezen kívül a katolikus templom kertjében találunk egy 1848-49-es 

emlékművet és a niklai településkapuban üdvözöl bennünket Szent Vendel, a 

pásztorok védőszentje. A szobrok és keresztek mindegyike kivételesen jó állapotban 

található, sok esetben festettek, kiváló minőségben készített és karbantartott elemek. 

Környezetük a legtöbb esetben szintén gondozott, virágokkal, rózsaágyakkal díszített, 

így kifejezetten emelik Táska általános megjelenését, a településképre igen pozitív 

hatással vannak

 



 

  

     Táska településképi arculati kézikönyv 2017  

 

A második csoportba a gazdasági élettel kapcsolatos emlékek tartoznak, amelyek többségét a külterületen található szőlőterületek 

nádfedeles présházai tesznek ki. Ezen kívül a mai napig sok lakóház kertjében megtaláljuk a hagyományos kerekes kutakat és 

terménytárolókat, górékat. Ezek megőrzése és felújítása mindenképp pozitívan képes befolyásolni a településképet. A külterület 

megjelenését nagy mértékbe képes javítani a horizonton itt-ott még felbukkanó gémeskutak látványa. Ezek működtetéséről, de legalább 

konzerválásukról mindenképp javasolt gondoskodni. Végül természeti és gazdasági értékként egyaránt értékelhető a településtől keletre 

található Rakita-tó és a szép téglaépítésű gazdasági épületek, amik a kúriához tartozó elemek. Ebben a csoportban kell végül 

megemlíteni a helyi védett épített örökség részeként is számon tartott malomárkot és a vízimalom romját a Medvogya-patak mentén. 

Biológiai egyedi tájértékek csoportjába tartozó egyedi tájértékről nem beszélhetünk Táskán. A már említett védett természeti területeken 

kívül különálló, a méretükkel, koronaformájukkal a település meghatározó, karakteres faegyedek, koros gyümölcsfák nem találhatók 

Táskán.  

Gazdasági tájértékek 



          

4. Településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű területek lehatárolása, a településkép, arculati jellemzők és 
településkarakter bemutatásával 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Területfelhasználási kategóriák 
Tájkarakter típusok 

 falusias  karakterű terület 

 Pipahegy - dominánsan erdővel 

    borított karakterű terület 

 nagytáblás mezőgazdasági 

    karakterű terület 

 szőlőgazdálkodás karakterű  

    terület 

 mocsaras, nádas, puhafás  

    karakterű terület 

 mezővédő erdősávokkal 

    mozaikos réti karakterű terület 
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Táska belterület É-D-i tengelyű, két párhuzamos utcás szerkezetű. A “fő” utca orsó alakúvá szélesedik, 
ez a terület a község központja, itt található a templom és az intézmények . (Ez a szerkezet egész 
Somogy-megyében elterjedt). A lakóterületre az oldalhatáros beépítés, a nagy mélységű, illetve önálló 
helyszínrajzi számokkal kialakított és a lakótelekhez csatlakozó kertek jellemzőek. 
A településszerkezet fejlődését alapvetően meghatározta a település szerepkörének változása,  
miszerint a település mezőgazdasági és balatoni háttér település kiránduló jellegéből, az üdülő – termál 
gyógyüdülő és az ehhez kapcsolódó kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató háttér, fejlődési irányában 
alakul át. 
A falusias lakóterületen az oldalhatáron álló beépítés a meghatározó. Egyéb vonatkozásban a 

lakóterület nagy változatosságot mutat.  

A terület híven tükrözi a lakóépülettel kapcsolatos történeti fejlődést, valamint a társadalmi viszonyok 

változásával változó funkcionális igényeket. 

 

 



          

A lakóépületek a kert felé az oldalhatár mentén, a falusias lakóterületre jellemzően melléképületekkel bővülnek. 
A község területén található hagyományos, nyeregtetős kialakítású lakóépület, utcára merőleges és utcával párhuzamos gerincű 
kialakításuak. 
A lakóépültek többsége azonban sátortetős kocka épület. 
Az épületek állaga vegyes képet mutat, vannak közöttük szépen felújított, felújítás alatt álló, de találhatunk elhanyagolt, felújításra 
szoruló házakat is. 
A falusias lakóépületek többsége keskeny előkerttel rendelkezik. 
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A településközpont vegyes terület több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó- és olyan helyi települési szintű 
igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, 
valamint sportépítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek hatással a lakófunkcióra. 
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Ide tartozik Táska község két szőlőhegye is.  Az 1700-as években épült pincesor számos pincéje országos műemléki védelem alatt áll. Ezek az 

épületek nádtetősek, vertfalúak, ami jó hőszigetelő, így télen viszonylag enyhe, nyáron hűvös a klíma odabent. 

Azon pince épületek, valamint a hozzátartozó telkek nagy része, amelyik nincs országos műemlék védelem alatt, helyi védettséget élvez. 

Javasoljuk a helyi védelem fenntartását annak érdekében, hogy a terület egységes település arculati képének megőrzése biztosítva legyen.  

Az épületek felújítása, valamint új építkezés a területen a régi épületekhez történő messzemenő illeszkedés figyelembevételével történhet.  

 

  

 



          

 

 

 

 

 

               

A különleges területek településképi csoportjába tartozik  a temető  és sportterületek. 

Ezeken a területeken elhelyezésre kerülő épületeknél, építményeknél is fontos hogy 
illeszkedjünk az itt található örökségünkhöz és a természeti környezethet.  

Cél a harmónia megtartása, a kedvező településkép érdekében. 

Itt is a természetes építőanyagok választását javasoljuk. Színválasztásnál a föld színeit 
helyezzük előtérbe! 
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     Táska településképi arculati kézikönyv 2017  
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5. A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató, közterületek településképi 

útmutatója - utcák, terek, közparkok

 

 

Az ajánlások, a legfontosabb szempontokat foglalja össze, amit településünkön épület átalakításánál, új épület építésénél 
figyelembe szükséges venni. 

Ugyancsak lényeges odafigyelni a településképet érintő egyéb beavatkozásoknál is a következő ajánlásokra.  

Az épületeink hagyományos rend szerinti elhelyezése harmóniát teremt a településünkön. Településünk számos épített értékkel 
rendelkezik, mely a történelmi és kulturális hagyományokat hordozza. A régi épületeink új tartalommal feltöltése jó benyomást tesz a  
szemlélőben.  

 Védett értékeinket megőrzése érdekében, csak a meglévő építészeti elemekkel összhangban lévő változtatást hajtsunk 
végre! 

 Régi ház vásárlása előtt, fontoljuk meg, milyen módon lehet megtartani! 

 Épület felújítás során őrizzük meg védett épületeink értékeit és településünk hagyományos építészeti karakterét! 



          

  

Legfontosabb tervezési szempontok a következők: 

 A beépítés módja illeszkedjen a településen kialakult beépítéshez. 

 Az épület tömegének arányaival harmonizáljon a meglévő épületekkel. 

 Az épületeknél a tetők hajlásszöge a kialakult tetőhajlásszögekkel harmonizáljon. 

 A beépítésre kerülő telken fontos, hogy a lakóépület kerüljön az utca felöl, utána 
következik a melléképület elhelyezése. 

 A terephez való illeszkedés, előnyös tereprendezés kialakítása. 

 A csapadékvíz átgondolt elvezetése. 

 A homlokzati nyílások mérete, elrendezése a településkép összhangjába megfelelően 
illeszkedjen. 

 A garázsok elhelyezése a melléképületen belül történjen. A lakóépület utca felöli 
vonalában elhelyezett garázs nem javasolt. 

 Az épület homlokzatképzéseknél a hagyományos anyagok használata javasolt 

 Fontos a telek előtti közterületi elemek (zöldsáv vízelvezetés, járdaburkolat 
összhangjának a megteremtése. 

 A gépészeti berendezések, úgy legyenek elhelyezve, lehetőleg takart megoldással, hogy 
azok a településkép összhangját ne zavarják. 

 Törekedni kell a közművezetékek terepszínt alatti elhelyezésére. 

 Az árkok egységes kialakítása szintén javítja az összképet. 

 

 

 



 

     Táska településképi arculati kézikönyv 2017  

Telepítés 

 

 
Javasolt az oldalhatárral párhuzamos gerincvonalú, oldalhatáron álló beépítés. Ez a beépítési mód jellemző településünkre, a 

településképi összhang megtartása érdekében ez a telepítési mód a megfelelő választás. A telekhatárral szöget bezáró épület 

elhelyezés következtében a telkünket nem tudjuk jól hasznosítani. 

 

 

 



          

Terepalakítás 

 

 

Nem jó, ha az 
épület mélyedésbe 
kerül, az 
oldalhomlokzatok – 
ablakai nagy, 
mesterséges 
rézsűkre néznek.  
 

Az olyan terepre illesztés, 
amikor az épületet 
nagymértékű feltöltésre 
helyezik nem elfogadható: 
csúnya mesterséges domb 
keletkezik, a teherbíró 
talajrétegig mélyített 
alapozás felesleges 
költségtöbbletet okoz  

Javasolt a telek 

eredeti 

természeti 

állapotát: 

terepformáit, 

eredeti 

növényzetét a 

lehető legkisebb 

mértékben 

károsítani. 
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Vízelvezető árkok, elektromos hálózat kialakítása 

  

 

 Fontos odafigyelni a település vízelvezető árkainak karbantartására. Az árkok egységes megjelenése, valamint a  

telkek és az út kapcsolatát biztosító hidak kialakítása is jelentős elem a település arculatának alakításában. 

 A villamos energia ellátási hálózat földkábeles elhelyezésével sokat javíthatunk a településképen. 
 

 

 



          

Magasság 

  

 

 

Településünkön javasolt a kialakult 

épületmagassághoz alkalmazkodni, ettől 

való eltérés megbontja településünk 

arculati egységét, amit szeretnénk 

elkerülni. 
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Tetőhajlásszög 

 

 

 

 

 

Tetőforma 

 

 

 

 

 

Szín 

 

 

 

 

 

   
Településünkön fontos, hogy milyen a hajlásszöge épületeink tetőszerkezetének. Az általános tetőhajlásszögtől eltérő 

tetőhajlásszög alkalmazása rontja az összképet. 

Településünkön a falusias egyszerű 

tetőforma a jellemző, ettől az új 

építkezéseknél sem szeretnénk eltérni. 

Célunk az utcakép arculati egységének 

megtartása. 

  

Épületeinkre a hagyományos visszafogott 

színvilág alkalmazása a jellemző. Ezeket a 

színeket szeretnénk megjeleníteni az új 

épületeinken is, a meglévő épületek 

felújításánál pedig megtartani. 

 



          

Tornácok 

 

  

Településünkön a múltban szokásos része volt épületeinknek a tornác. 

A tornácos ház a mai kor emberének is megnyerő tud lenni, hangulatos látványi elem lehet az épületünkön, valamint funkcionális 

igényeket is kielégíthet, átmenet a külső és belső tér között. 

Újonnan épülő, valamint a tornác átalakításánál részesítsük előnyben a hagyományos fa és tégla szerkezetet. Tégla pilléres 

tornácnál sima vakolt felületet alkalmazzunk. 
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Ajtók, ablakok 

  

 
 

 

Új épületek, 

nyílászáróinak 

kialakításánál törekedjünk 

a hagyományos 

nyílásméretek 

alkalmazására, így 

összhangot teremthetünk 

a múlt és a jelen között.  

Épület átalakításánál 

tartsuk meg az eredeti 

nyílásméreteket. Az új 

nyílászáróknál javasolt az 

eredeti nyílászárók 

osztásrendszerének 

visszaállítása. 

. 

 

 

 

 



          

Homlokzatképzés, anyaghasználat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

Lakóépületeink nagy részének anyaghasználatára jellemző a 

hagyományos anyagok használata: 

 tégla falazat 

 sima vakolat 

 cserépfedés 

 nádtető 

 fa anyagú nyílászárók 

A fent felsorolt anyagok használata adja meg településünk 

emberközeli hangulatát. Javasoljuk a lakóépületek építésénél, 

átalakításánál a hagyományos anyaghasználatot. 

A pajták, istállók, ólak és tárolóépületek általában szintén téglából 

készültek, de homlokzataikat ritkábban tapasztották vagy vakolták. 

Ehelyett magas színvonalú téglaarchitektúrával tagolták a felületeket. 

A hagyományos építő anyagok használata elősegíti, hogy településünk 

a táji környezetünkkel harmonikus viszonyában álljon. 
 

 

Használjunk hagyományos anyagokat (téglát, fát,  nádat, 
egyszerű vakolatot)! 
Nem ajánljuk a csempeszerűen felragasztott burkolatot. 

 

 

✓ 
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Részletek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Elődeink az épületek részleteire is nagy gondot fordítottak, őrizzük meg a hagyatékot, valamint vegyünk példát tőlük és fordítsunk 

gondot új épületeink részleteire. 
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Kerítés, térfal

A közterület felé néző kerítések megjelenése a településképet, 
utcaképet jelentősen befolyásolják.  
Áttört, növényzettel kombinált kerítést létesítsünk! 
Áttört kerítéseink engedik érvényesülni a környezet látványát, nem 

szakítják meg a kapcsolatot a közterülettel. 
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6. Jó példák bemutatása: épületek, építészeti részletek (ajtók, ablakok, tornácok, anyaghasználat, színek, 

homlokzatképzés), kerítések, kertek, zöldfelületek kialakítása
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A régi épületeink igényes 

karbantartásával, 

felújításával 

kapcsolódhatunk 

településünk múltjához, így 

megőrizhetjük településünk 

hagyományos karakterét. 
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Új építmény, valamint a felújítot, bővített  régi  épület  tömegével, anyaghasználatával, részletképzésével harmonizál a 

településünkön  lévő régi épületekkel. 

 

 



          

  

 

 

Őrizzük meg településünk értéket  képviselő területeinek egyéni karkterét. 
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7. Jó példák bemutatása: sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések  

Az épületeken elhelyezésre kerülő cégfelíratoknál, cégéreknél is fontos, hogy annak 

anyaga, formája illeszkedjen az épülethez. 
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