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1.Bevezetés 

A kézikönyv Tevel lakosságához, a településen építkezni vágyókhoz 

szól elsősorban.  

A könyv első részében a település jelenlegi adottságait, kulturális és 

természeti értékeit mutatja be. Tevel jelentős építészeti örökségével, 

sajátos településszerkezetével és tájképi adottságával a helyi lakosok 

és a településen túrázók számára egyaránt fontos értékeket képvisel. 

Ezeket az értékeket a falu lakossága igyekszik megőrizni, fejleszteni és 

óvni. A települést végigjárva szembetűnő, hogy a település közössége 

és lakosai egyénileg is törődnek a környezetük minőségével.  

A településkép további javítása, fejlesztése érdekében a kézikönyv 

második részében ajánlások, iránymutatás található.  

A település arculatának további fejlesztését a meglévő adottságokból, a 

saját környezetében található jó példákból kiindulva kívánja 

megvalósítani. 

A kézikönyv a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 12. melléklet szerinti tartalommal 

készült. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         4 

 

2.Tevel bemutatása, általános 

településképe, településkarakter 

Tevel Tolna megye középső részén található a rendkívül változatos 

felszínű Völgység tájegységben. A település viszonylag közel fekszik 

mind Bonyhád, mind Szekszárd városokhoz. Autóval megközelíthető a 

65. sz. főútról Szekszárd és Tamási felől, illetve áthalad rajta az 6535 j. 

út, mely Bonyhád felől, a 6. sz. főútról ágazik le.  

A település népessége megközelítőleg 1350 fő. (2015. évi adat. Forrás: 

TeIR) 
 

Tevel története röviden 

Tevel a Völgység tájegységben, annak löszhátai között egy völgyben 

alakult ki. Környékén már az újkőkorban és a bronzkorban is éltek 

különböző népek, erről tanúskodnak az itt fellelhető földvárak, sáncok. 

Nevét Árpád vezér egyik leszármazottjáról, Tevelről kapta. Tevel a 

középkorban a környék fontos települése lehetett, ahol István király 

rendeletére templomot építettek. Mellette feküdt Kovácsi falu. Tevel a 

török kiűzése idején lakatlanná vált, a falu újjászervezését az 1700-as 

évek elejétől rácok, majd német telepesek betelepítésével kezdték 

meg. Ezek közül többen elvándoroltak, míg a 18. sz.–ban érkező 

németeknek sikerült megtelepedniük. A 18. sz. végére a szinte teljesen 

sváb faluban már 2000 fő fölé emelkedett a népesség (Kovácsival 

együtt). A 19. században a település a környező falvak ipari és 

kereskedelmi központja lett, sörfőzdével, malmokkal rendelkezett. 

1841-ben mezővárosi rangot kapott, vásárokat tarthatott, ami 

virágzását segítette.  Az első világháború utáni gazdasági hanyatlás 

következményeként a falu fejlődése megtorpant. 1945-től 

megkezdődött a német családok kitelepítése, ami a falu lakosságának 

4/5-ét érintette. Helyükre bukovinai székelyeket és felvidéki 

magyarokat helyeztek el.   

Napjainkban Tevel léptékének megfelelően fejlődik, a településen 

nagy hangsúlyt kap a hagyományőrzés, a múlt értékeinek megőrzése, 

amely a kulturális egyesületek működésében, illetve az építészeti 

örökség megóvásában mutatkozik meg. Forrás: 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tevel 

 

 

 

 

 
A Fő utca az 1930-as években (Forrás: Szauer János: Fejezetek Tevel történetéből) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Tevel
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A településszerkezet 

Tevel településszerkezetének kialakulásában a domborzati 

adottságok játszottak szerepet. Az ősi településszövet egy észak-déli 

irányban futó völgyben, a Mucsi-Hidas-patakba folyó vízfolyás mentén 

alakult ki. A patak déli oldalán feküdt az egyutcás Kovátsi, mely 

közelsége révén valójában Tevelhez tartozott.  

Az ősi településmagot az egymás mellett futó Petőfi utca és Hőgyészi 

utca-Dorogi utca képezte. Ezek vonalvezetése a domborzathoz 

igazodott – a lakóházak és csűrök a dombok lábához épültek -, így az 

utcák követik a dombvonulatok alakját.  

 
Tevel az I. katonai felmérés idején (1763-87) (forrás: mapire.eu/hu/map) 

    
Tevel a II. katonai felmérés idején (1806 -1869) (forrás: mapire.eu/hu/map) 
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A két fő utca a vízfolyás fölötti átkelőhelyeknél több helyen 

összekapcsolódik. Ezeken felül tömböket feltáró kisebb összekötő 

utcák, gyalogutak, közök alakultak ki (Erzsébet köz, Dobó köz).  

A szalagtelkeken a lakóházak jellemzően fésűs beépítésben, előkert 

mögé épültek, de látható az utca vonalával kis szöget bezáró telepítési 

mód is.  

Jól láthatók a lakóépület mellett a melléképületek, melyek vagy a 

lakóépület végén, arra merőlegesen (keresztcsűrös elrendezéssel), 

vagy a lakóépület mellé kerültek. A keresztcsűrös elrendezésnek 

szépen megmaradt példái láthatóak ma is a Závodi utcában. 

Az újabb kialakulású Ifjúság utca és az abból kiágazó utcák már 

derékszögű rendszerben alakultak ki.  

A lakótelkek hátsó részét kertként, szántóként, gyümölcsösként 

hasznosítják.  

A külterületet változatos területhasználat jellemzi. A domboldalak 

meredek részein erdőgazdálkodást folytatnak, a lankásabb felszíneken 

a szántóföldi növénytermesztés a meghatározó. A múlt századig a falu 

körüli domboldalakon szőlőtermesztést folytattak, mára azonban a 

szőlőterületeket szántók vagy erdők váltották fel. A Vásártér utca feletti 

domboldalon présházas terület, pincefalu alakult ki, melyet ma is 

használnak a helybéliek. 

A tájhasználatok a terepalakulatok vonalát követik, ami meglehetősen 

mozaikos tájszerkezetet eredményez. 

 
Tevel belterülete napjainkban 
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Általános településképi jellemzők 

Tevel településképének meghatározó elemei a jelentős 

mennyiségben fennmaradt sváb lakóházak, melyek egyben egységes 

utcaképet eredményeznek. A hosszanti elrendezésű, (többnyire 

csonkakontyolt) nyeregtetős épületek az utcára merőlegesen állnak. 

Ezek utcai homlokzatán két osztott üvegezésű ablak, tornácnyílás, 

tornácajtó található. A tornácajtó gyakran faragott elemekkel, színes 

üvegbetétekkel díszített.  

Számos téglaarchitektúrás homlokzatú épület található ma is, melyek 

a falsíkból kiemelt tégladíszekkel – boltívek, ablakkeretezések, 

cseppmotívumok - ellátottak. Az ereszcsatorna utca felőli végét díszes 

bádogelemek zárják. Legtöbbjüknél ma is látható az épületek udvar 

felőli homlokzatát szegélyező esztergált, zöldre vagy barnára festett 

tornácsor, a gyakran a ház mögött húzódó, nyerstégla homlokzatú, 

boltíves ajtó és ablaknyílásokkal rendelkező melléképület.  

Jellemzők a sváb lakóházak mellett a Fő utcán és a Dorogi utcán az 

utcavonallal párhuzamosan befordított homlokzatú épületek. 

A régi házak közé a II. világháború után földszintes, sátortetős házak 

és a többszintes, 80-90-es évekbeli családi házak is beékelődtek, de ez 

az utcaképeket összességében nem befolyásolja jelentősen.  

A településszövetet a Petőfi utca és a Hőgyészi utca mentén húzódó 

szélesebb zöldsáv és az útelágazásoknál kialakult teresedések teszik 

szellősebbé. 

A környező erdősávok, a zöldsávok fasorai és a lakóházak kertjeinek 

növényzete „zöld településképet” eredményez.  

 

 

 

 

 

 
A Petőfi utca részlete 
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3.Örökségünk, a településképi 

szempontból meghatározó építészeti, 

műemléki, táji és természeti értékek, 

településképi jellemzők 

Tevelen három műemlék és számos helyi védelemre érdemes építmény 

található, melyeket az Örökségvédelmi értékvizsgálati adatlapok 

részletesen tartalmaznak.  

Az épített örökség mellett jelentős tájképi potenciállal is rendelkezik a 

falu. A települést vizsgálva összességében megállapítható, hogy a 

természeti környezettel együtt élő faluközösség gazdag építészeti 

hagyománya és változatos tájhasználati kultúrája ismerhető meg.  

 

Műemlékek 

Tevel három műemléke a római katolikus templom és két kápolna. 

A Szentháromság templom a Petőfi utca középső szakaszán, a falu 

egyik magasabb pontján helyezkedik el. Az egyhajós templom 

poligonális záródású szentéllyel rendelkezik. Főhomlokzatát óriás-

pilaszterek, kőkeretes kapu, szalagkeretes lantablak, kétoldalt 

szoborfülkékben álló Szent Katalin és Szent József szobor díszítik. A 

hajóban márványoszlopokon álló orgonakarzat, Nepomuki Szent János-

kép, 19. századi üvegablakok találhatók. A templomkertben 1750-ből 

való Nepomuki Szent János és Szent Flórián szobor, Szentháromság-

oszlop (1890), valamint I. és II. világháborús emlékmű áll. (forrás: Tolna 

megye Műemlékjegyzéke 
http://www.forsterkozpont.hu/uploads/content/678/file/tolna_belso.pdf) 
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A Kápolna utcában egy kisebb dombon álló Szent Rókus és Szent 

Rozália fogadalmi kápolna 1739-ben épült, barokk stílusú műemlék. 

Szentélye poligonális záródású, kőkeretes kapuja fölött szoborfülke 

található. A hajót csehsüveg boltozat, a szentélyt félkupola fedi. A 

berendezés a 20. századból való. A kápolna előtt kőkereszt áll 

korpusszal, mellette Szent Rókus-szobor 1867-ből. A kápolnát a 

közelmúltban szépen felújították. (forrás: Tolna megye Műemlékjegyzéke 

http://www.forsterkozpont.hu/uploads/content/678/file/tolna_belso.pdf) 
 

 
 

 

A belterülettől északra, a bevezető út kanyarulatában kis magaslaton 

áll a „Vierzehn Nothelfer Kapelle” (Tizennégy segítőszent kápolna). A 

kis kápolna 1750-ben épült barokk stílusban. Keleti homlokzata 

törtvonalú oromzattal zárul, kosáríves nyílását egykor vasrácsos kapu 

védte. Belül dongaboltozatos kialakítású.   
 (forrás: Tolna megye Műemlékjegyzéke 
http://www.forsterkozpont.hu/uploads/content/678/file/tolna_belso.pdf) 
 
 
 
 

 
 

http://www.forsterkozpont.hu/uploads/content/678/file/tolna_belso.pdf
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Tevel helyi védelemre érdemes építményei  
Tevelen a helyi védelemre érdemes építmények szinte minden 

utcában előfordulnak. Ezen kívül számos védelemre érdemes kápolnát, 

keresztet és szobrot is találunk.  

 

Műemlékek, helyi védelemre érdemes építmények a településmagban 

 
 

 

 
 

Átnézeti térkép az épített örökségi értékekről 
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Helyi védelemre érdemes építmények Tevelen 

Helyrajzi 

szám 

Utca, házszám Megnevezés 

370 Alkotmány u. 218. lakóház 

372 Alkotmány u. 219. lakóház 

547 Dorogi u. 373. lakóház 

257 Erzsébet u. 257. lakóház 

255 Erzsébet u. 259. lakóház 

282 Fő u. 282. üzletház 

418/1 Fő u. 300. Rendőrség KMB iroda 

419 Fő u. 301. Lakóház és üzletek 

420/1 Fő u. 303. lakóház 

430 Fő u. 310. lakóház 

434 Fő u. 314. lakóház 

494/1 Fő u. 320. lakóház 

495 Fő u. 321. lakóház 

501/1 Fő u. 328. lakóház 

504 Fő u. 331. lakóház 

297 Fő u. 399. községháza 

289 Fő u. 403. lakóház 

287 Fő u. 404. Tüzép 

177 Háromszög u. 119. lakóház 

109 Hőgyészi u. 97. lakóház 

120 Hőgyészi u. 157. lakóház 

122 Hőgyészi u. 159. lakóház 

329 Hőgyészi u. 169. lakóház 

314 Hőgyészi u. 180. lakóház 

134 Hőgyészi utca kereszt 

311 Kápolna u. 183. lakóház 

307 Kápolna utca kereszt 

307 Kápolna utca Szent Rókus szobor 

0155/2 Kisdorogi út kereszt 

44 Mucsi u. 42. lakóház 

48 Mucsi u. 46. lakóház 

65 Mucsi u. 61. lakóház 

68 Mucsi u. 63. lakóház 

69 Mucsi u. 64. lakóház 

13 Petőfi u. 17. lakóház 

27 Petőfi u. 27. lakóház 

28 Petőfi u. 28. lakóház 

29 Petőfi u. 29. lakóház 

83 Petőfi u. 76. lakóház 

87/2 Petőfi u. 78. lakóház 

92 Petőfi u. 83. lakóház 

147/1 Petőfi u. 108. lakóház 

151 Petőfi u. 110. lakóház 

154/1 Petőfi u. 111. lakóház 

189 Petőfi u. 128. melléképület 

191 Petőfi u. 130. lakóház 

298 Petőfi u. – Závodi u. 

sarok 

kereszt 

649 Petőfi u. 443. lakóház 

650 Petőfi u. 444. lakóház 

05/4 Téglagyár utca Kálvária 

0104/2 Sebestyén-hegy kápolna 

0103/2 Sebestyén-hegy kőkereszt 

07/1 Téglagyár Téglagyári körkemence és kémény 

643 Téglagyári u. 437. lakóház 

673 Temető Eppel kereszt 

673 Temető Kő kereszt 

673 Temető Mária-szobor 

673 Temető Családi mauzóleum 

673 Temető Temetőkápolna 

670/1 Templom tér emléktáblák 

670/1 Templom tér hajó 

671 Templom tér emlékmű 

670/1 Templom tér kereszt 

670/1 Templom tér kopjafa 

670/1 Templom tér Lourdesi Mária szobor 

671 Templom tér Szentháromság szobor 

092/2 Hőgyészi út kereszt 

0137/2 Vajerte-dűlő kőkereszt 

619 Závodi u. 414. lakóház 

627 Závodi u. 422. lakóház 

 

 

Az alábbiakban a különböző építményfajták közül egy-egy példán 

keresztül szemlélhetők a helyi építészeti jellegzetességek. 
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Lakóház (Kápolna u. 183.) 

 

Fésűs beépítésű, utcára merőleges tetőgerincű, csonkakonty-tetős népi 

lakóház, az oromfalon látható dátum szerint 1926-ban épült. 

Oldaltornácát – a legtöbb helyen - esztergált-faragott faoszlopok tartják. 

Homoksárga klinkertégla-burkolatú utcai homlokzata eredeti formában 

maradt fenn, A főépület végében „keresztcsűrös elrendezésű” 

befordított melléképülete a főépülethez hasonló, végigfutó 

oldaltornáccal rendelkezik. 



                         

13 

 

 
                                        Lakóház (Mucsi u. 42) 

 

Felújított lakóház utcára nyíló tornácajtóval. A nem hivalkodó 

színhasználat egységes összhatást eredményez. 

 

 
Lakóház (Fő u. 314.) 

 

 

 

 

A csonkakontyolt tetős népi lakóház utcai homlokzatán gazdagon 

megformált eklektikus stukkó-díszítés látható. 1933-ban épült. 

Oldaltornácát esztergált-faragott faoszlopok tartják. 
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Szolgáltató ház (Fő u. 282.) 

 

 

Utcával párhuzamos tetőgerincű épület. Egyszerű, rovátkolt felületű 

eklektikus stílusú homlokzat, valószínűleg a XIX. század végéről. 

Végfalán míves kiképzésű tégla-architektúra. 
 

 
Középület (Fő u. 300.) 

 

 

 

 

„L” alaprajzú középület kétféle színű klinkertégla burkolatú 

homlokzattal, díszes kerámia padlás-szellőzőkkel, valószínűleg a XIX. 

század végéről. 
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Lakóház (Erzsébet u. 259.) 

 

 

 

Utcával párhuzamos tetőgerincű csonkakonty-tetős lakóház. Késő-

barokk jellegű épülettömeg és a XIX. sz. első felére utaló, igen egyszerű 

klasszicista homlokzati architektúra. 

 
Lakóház (Závodi u. 414.) 

 

A népi lakóház oldaltornácát esztergált-faragott faoszlopok tartják. 

Nyerstégla-architektúrával gazdagon díszített utcai homlokzata eredeti 

formában maradt fenn. Oromfalán lévő felirat: „Lutz János 1938”. 
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Szakrális építmények Tevelen 

A teveli lakosság életében fontos szerepet játszott a katolikus vallás, 

amelyre a 18. század elején megépített katolikus templom, a település 

számos pontján felállított szakrális jellegű szobor, feszület, kápolna és 

a kálvária emlékeztet. A kálvária homokkő stációi 1910-ben készültek.  
(Forrás:Szauer János: Fejezetek Tevel történetéből)  

 

   
Szenvedő Jézus-szobor (Petőfi u.) illetve kálváriastáció 

    
Petőfi utcai kereszt, illetve a Rábolt-mauzóleum 

 

 
Kápolna a külterületen
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Táji és természeti értékek 

Tevel táji és természeti értékekben gazdag település. A településhatár 

északi részén lévő Donát-patak menti mocsaras területe a Nemzeti 

Ökológiai Hálózat magterületébe sorolt, míg a Mucsi-Hidas-patak menti 

gyepterületek ökológiai folyosónak minősülnek. A Mucsi határ felől 

átnyúló "Lengyel-Hőgyészi erdők" részét képező erdősáv Natura 2000 

terület. 

Fontos, hogy a Donát-patak menti mocsaras terület természetes 

élővilága továbbra is megmaradjon; az ökológiai hálózat területén 

lehetőleg természetkímélő 

erdőgazdálkodás történjen, ahol az 

erdőtársulások nem sérülnek 

(őshonos fafajok telepítése, 

természetkímélő fakitermelés). 

A település teljes közigazgatási 

területe tájképvédelmi szempontból 

kiemelten kezelendő területbe 

tartozik, mely mozaikos 

tájszerkezetének, változatos 

domborzatának, kedvező fekvésének 

köszönhető.  

A táj karakterét szántók, és azokat 

felszabdaló erdősávok váltakozása 

határozza meg, amelyhez délről a 

patak menti vizenyős területek 

csatlakoznak.  

 

 

 
 

 

 
A Mucsi-Hidas-patak menti ökológiai folyosó területe 
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4.Településképi szempontból 

meghatározó, eltérő karakterű területek 

lehatárolása, a településkép, arculati 

jellemzők és településkarakter 

bemutatásával 

Tevel közigazgatási területe az alábbi eltérő karakterű egységekre 

bontható: 

- településmag; 

- egyéb belterületi lakóterületek; 

- szőlőhegy;  

- tájképvédelmi és ökológiai szempontból frekventált területek.  

 

Tevel belterületén a településmag területe, az egyéb belterületi 

lakóterületek, valamint a szőlőhegy esetében beszélhetünk épített 

környezetről.  

 
             
 

 
Eltérő karakterű területek térképe – belterület és átnézeti térkép 
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Településmag 
 

A településmag területe a Petőfi 

utca középső részét – az óvodától a 

téglagyár utcáig - és a Fő utca ezzel 

párhuzamos szakaszát, valamint 

külön egységként a Szent Rókus és 

Szent Rozália kápolna tágabb 

környezetét foglalja magába. Itt 

található többek között a templom, a 

téglagyár, a község vendéglője és a 

községháza épülete is.  

A településmag szerkezete spontán 

módon való növekedést tükröz: 

ívesen kanyarodó, helyenként 

összeszűkülő utcák, a nagyobb 

tömbök feldarabolódása kisebb 

tömbökre, melyek közökkel, gyalogos 

ösvényekkel vannak feltárva.  

A településmag telkei eltérő 

méretűek, a Petőfi utca nyugati 

oldalán keskenyek és mélyek, míg a Petőfi és a Fő utcák közötti tömböt 

kisméretű (450-1000 m2) telkek alkotják. Az épületek oldalhatárra 

épültek, többnyire utcafrontra, de néhányuk előkerttel települt. Az 

épületek egy részét az eredeti, 20. sz. első felében épült hosszanti 

elrendezésű földszintes lakóházak teszik ki. A Fő utcában ezzel 

szemben az épületek jó része a polgáriasodás jegyeit tükrözi: az utcával 

párhuzamos nyeregtetővel, zártsorú beépítésben álló épületek 

homlokzati kialakítása, díszítése is polgárias jelleget visel (pilaszterek, 

nagy, osztott ablakok, tagozott párkányok). 

 

 

 

 

A gazdasági épületeket vagy a ház mögé, az épület vonalában, vagy 

arra merőlegesen befordítva építették (keresztcsűrös telepítés). 

A településmagban megmaradt népi lakóházak jellemzően 

csonkakontyolt nyeregtetővel, eredetileg két keskeny, osztott ablakkal, 

tornácnyílással, az udvar felé néző, faragott faoszlopos tornáccal 

rendelkeznek. A kerítések hagyományosan falazott (tégla) lábazattal és 

cirádás kovácsoltvas kerítésmezőkkel rendelkeznek.  

 

 
A Fő utca polgárias jellegű beépítése 
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Belterület - jellemzően családi házas településrész 

 

A településmag utcáinak 

folytatásában a fésűs, illetve 

fűrészfogas beépítésben állnak az 

oldalhatárra épült lakóépületek. Az 

épületállomány nagy része ma is az 

utcafrontra épült régi, hosszanti 

elrendezésű, oldaltornácos népi 

lakóházakból áll, melyek általában 

jó állapotban maradtak fenn. Az 

1960-as években sátortetős 

földszintes lakóházak, majd a 

nagyobb tömegű kétszintes, 

nyeregtetős, családi házak 

ékelődtek be a régi lakóházak közé. 

A Hőgyészi utca nyugati oldala ily 

módon jobbára átalakult, az 

újabban kiparcellázott Vásártér 

utcában és az Ifjúság utcában pedig 

már zömében kétszintes 

nyeregtetős lakóházak épültek. A 

régi beépítésű részeken hosszú 

szalagtelkek, míg az újabb 

kialakítású részeken szabályos téglalap alakú, (kb. 700 m2 

területnagyságú) telkek jellemzőek. Az újabb épületek előkerttel 

települtek. A gazdasági és kiszolgáló épületeket gyakran a lakóházra 

merőlegesen befordítva, az épület végén helyezték el, vagy a lakóház 

folytatásában építették.  

 

 

Az áttört kerítés mellett akad tömör, falazott kerítés is, mely utóbbi 

hagyományosan nyerstégla felületű.  

Az utcák hasonló keresztmetszetűek, mint a településmag területén 

(10-20 m szélesek). Az utcák zöldsávjait – ahol a hely engedi – fák, 

kisebb cserjék díszítik, a gyep gondozott. 

 

 
Népi jellegű lakóépületek (Alkotmány u.) 
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Szőlőhegy 

A falu szőlőhegye a belterület keleti részén, a lakóterület mögötti 

domboldalon található.  

A teveli szőlőhegyet egy domb oldalában két egymással 

párhuzamosan futó pincesor és 

ezekhez tartozó területek alkotják. A 

szabályosan felosztott telkeken lévő 

zömök présházak többnyire sűrűn 

egymás mellett állnak, melyeket 

jellemzően az 1980-as évek végén 

építették.  

A présházak rendszerint a tájba 

simuló méretben, karakterben 

épültek: kis alapterülettel, az 

építmény mögött pincével. 

Homlokzatukat kétszárnyú ajtó, és 

egy-két kis ablak tagolja. A 

pinceházak környezetét 

gyümölcsfákkal, díszfákkal ültették 

be.  

 
 

 

 
A szőlőhegy  

 
Kilátás a felső pincesorról 
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Tájképvédelmi és ökológiai szempontból frekventált területek 

Tevel teljes közigazgatási területe tájképvédelmi és ökológiai 

szempontból frekventált terület, amely a változatos domborzati 

formákon kialakult, hagyományos tájhasználatokat őrző mozaikos 

tájszerkezetet és ökológiai szempontból jelentős magterületet, 

ökológiai folyosót és Natura 2000 területet foglal magába.  

 
 

 
 

 

 
A külterület változatos domborzati formái 
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5. A településkép minőségi formálására 

vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató, 

közterületek településképi útmutatója – 

utcák, terek, közparkok, közkertek 
 

Az 5. és 6. fejezetben bemutatott példák a szemléletformálást 

célozzák, amelyeknél a helyi hagyományokat jó érzékkel követő 

tömegalakítás, homlokzatképzés, épületrészletek tekintendők 

követendő, illetve a kedvező építészeti kialakítást ösztönző elemeknek. 

Ezek feladata a jövőbeli tervezések kiindulási alapjaként szolgálni.  

Sajnos az elmúlt évtizedekben, de gyakran napjainkban is azt 

tapasztalhatjuk, hogy az új építkezéseknél – még az egyébként korrekt, 

vagy tetszetős épületeknél is – a tervező és az építtető nem törekednek 

a helyi hagyományokhoz történő alkalmazkodásra, illetve a 

környezethez, a szomszédos épületekhez való illeszkedésre. Az ilyen 

épületek sajnos egyedi értékeik dacára is gyakran idegen testek 

település-szövetben, és emiatt rontják a településképet. 

Ajánlások valamennyi meghatározó területre: a történeti 

településmagra, a jellemzően családi házas övezetre, a szőlőhegyre és 

a tájképvédelmi-ökológiai szempontból frekventált területekre kerültek 

megfogalmazásra. 
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Ajánlások - településmag 

Magassági arányok 

 

A településmagban jellemzően földszintesek az épületek, viszont az 

épülettömegek változatosságából adódóan kismértékben különböző 

magasságúak. 

A földszintes, hagyományos tömegű lakóházak közül a településmag 

területén csak a templomtornyok magasodnak ki.  

Fentiekre tekintettel többszintes épületet nem javasolt kialakítani, 

tetőtér-beépítés azonban indokolt esetben  megengedhető.  

Helyi védett épület ingatlanán a védett épület tetőgerincénél a telken 

belül létesített új épülettömeg, illetve új bővítmény tetőgerinc-

magassága a régi épületnél lehetőleg ne legyen magasabb. 
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Alkalmazandó tetőhajlásszög 

Az alkalmazandó jellemző tetőhajlásszög a meglévő épületek 

tetőhajlásszögéhez igazodva kerüljön kialakításra, amely új épület, 

épületszárny építése esetén jellemzően 35° - 45° közötti.  

  

 

 

Megfelelő telepítés, tömegformálás 

A településmagban az oldalhatáros, fésűs beépítés a legjellemzőbb, de 

néhol találunk zártsorú illetve hézagosan zártsorú beépítést is. Zártsorú 

telepítés inkább csak a Jókai tér környékén és a Kossuth utca középső 

szakaszán fordul elő. 

Oldalhatáros beépítés esetén előkert nélkül, vagy néhány méter 

mélységű előkerttel a kedvező tájolást eredményező módon 

oldalhatárra telepítették a főépületet, hagyományosan utcára 

merőleges tetőgerinccel.   

A melléképületeket (istállók, ólak, pajták, színek) általában a főépület 

hosszanti folytatásaként, illetve a terepviszonyok által megkövetelt 

helyeken a főépület hossztengelyére merőlegesen (keresztcsűrös 

beépítés) helyezték el.   

Az épületeket a hátsókert irányába, a meglévő épület folytatásaként 

célszerű bővíteni, amennyiben a telek adottságai lehetővé teszik. A 

kiszolgáló épületeket (gépkocsitároló, műhely, stb.) a főépülettel 

összhangban javasolt kialakítani, amely vonatkozik a telepítésre, 

tömegarányokra, anyaghasználatra is.  

Az épületeket jellemzően nyeregtetővel javasolt kialakítani. 

Középületeknél, a zártsorú, hézagosan zártsorú beépítések 

környezetében, illetve 8 m-nél szélesebb tömegű épületeknél utcával 

párhuzamos tetőgerincet javasolt kialakítani. 

Az utcai homlokzatoknál nem javasolt erkély, terasz, loggia jellegű 

épületrészek kialakítása. 
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Zártsorú telepítésnél a kialakult építési vonalra kívánatos illeszteni az 

új épületeket. 

Az épületek telken belüli elhelyezésénél a legjobb helykihasználást az 

biztosítja, ha az épület a telek koordináta-rendszeréhez illeszkedik. 
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Épületek színezése, anyaghasználat 

Az épületek homlokzatait vakolt felülettel, vagy a helyben 

hagyományokkal bíró nyerstégla burkolattal, illetve ezek harmonikus 

kombinálásával javasolt kialakítani.  

A homlokzatok színezésénél a fehér, illetve az átgondolt, nem rikító, 

földszínek használatára kívánatos törekedni. Kerülni kell a harsány 

színek alkalmazását a homlokzatokon, valamint a nagyáruházakban 

megvásárolható „épületdíszeket”, amelyek nem illeszkednek a helyi 

hagyományokhoz. 

Helyi védelem alatt álló, újabban "modernizált" épületeknél a 

homlokzatok rekonstrukciója szükséges az eredeti felületképzések 

helyreállításával. A homlokzatokat az eredeti, vagy a településen 

hagyományosan használt színezéseknek megfelelően kell kialakítani. 

A tetők fedésénél elsődlegesen az égetett agyagcserép használata 

javasolt, de az égetett cserép színárnyalatait és formáját tökéletesen 

utánzó betoncserép, vagy ún. cserepes lemez is megfelelő. 

 

 

 

 

 

Kerítések kialakítása 

A kerítések kialakításánál elsődlegesen az áttört jellegű, téglapillérek 

között fa- vagy kovácsoltvas rácsos kerítés létesítése javasolt.  

Hagyományos formájú tömör téglakerítés inkább csak a 

településközpontra jellemző, ezért itt ez is elfogadható. 

A kerítés készülhet téglából, nyers felülettel, illetve vakolva és 

jellemzően fehérre színezve. A kerítéseket javasolt pillérekkel tagolni, 

illetve a pilléreket a hagyományos formákat követő, lapos gúla alakú 

fejezettel ellátni. 

A kerítéseket úgy kívánatos kialakítani, hogy formájukban, 

anyaghasználatukban illeszkedjenek a főépülethez, illetve 

környezetükhöz. 
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Ajánlások - Jellemzően családi házas övezet 

Megfelelő telepítés, tömegformálás 

A településrész ingatlanai jellemzően oldalhatáros beépítésűek, előkert 

nélkül. Előkert kialakításával jellemzően a Vásártér és Ifjúság utcákban 

telepítették az épületeket.  A főépületet a kedvező tájolásnak megfelelő 

oldalhatárra építették, annak folytatásában pedig a kiszolgáló, 

gazdasági épületeket, tárolókat. Helyenként a melléképületek 

vonatkozásában a keresztcsűrös elrendezés is megfigyelhető. 

Új főépítményt a kialakult építési vonalra, a telek oldalhatárára, illetve 

attól csurgó-távolságot (0,5 -1 m) tartva javasolt elhelyezni. 

Meglévő épületeket hosszanti irányban, a hátsókert irányába, a 

meglévő épület folytatásaként célszerű bővíteni, amennyiben a telek 

adottságai lehetővé teszik. A kiszolgáló épületeket (tárolók, garázs, ól) 

a főépülettel összhangban javasolt kialakítani, ami vonatkozik a 

telepítésre, tömegarányokra, anyaghasználatra is.  

 

 

 

Magassági arányok 

A településrészen jellemzően lakótelkek találhatók régebbi és újabb 

építésű családi házakkal. A főépületek földszintesek, egyes helyeken 

tetőtér-beépítéssel. 

Javasolt a „Településmag” fejezetben megfogalmazott módon a 

környezethez és a szomszédos ingatlanokhoz történő alkalmazkodás a 

magassági arányok tekintetében is. 
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Alkalmazandó tetőhajlásszög, tetőforma 

A településrészen nyeregtetős, kontyolt nyeregtetős és sátortetős 

épületek is előfordulnak. Az új épületeket lehetőség szerint 

nyeregtetővel javasolt lefedni. 

8 m-nél szélesebb tömegű épületek tetőidomát utcával párhuzamos 

tetőgerinccel javasolt kialakítani. 

Az alkalmazandó tetőhajlásszög új épület, épületszárny építése esetén 

jellemzően 30° - 45° közötti. A túl magas, illetve a túl alacsony 

hajlásszögű tetők nem illeszkednek a településrész utcaképeibe. 

Javasolt az egyszerű tetőformák alkalmazása. Új lapostetős, kis 

hajlásszögű tetős („mediterrán”), valamint manzárd-tetős épületek 

építése nem kívánatos. 
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Kerítések kialakítása 

A kerítések kialakításánál az áttört jellegre kell törekedni. Lábazatos, 

pillérek közti kovácsoltvas, vagy lécbetétes kerítések kialakítása 

javasolt.  

Ezen felül a tömör, falazott kerítések is megjelenhetnek, amennyiben 

kialakításukban illeszkednek a főépülethez, illetve környezetükhöz. 

 

 

 

 

 

 

 

Épületek színezése, anyaghasználat 

Főépítmény tetőfedő anyagaként sík fémlemez, trapézlemez, műanyag 

hullámlemez, hullámpala alkalmazása nem javasolt.  

Az épületek homlokzatainak alakításakor a rikító, harsány színek 

mellőzésére ajánlatos törekedni. 

 

Utcák, terek, közparkok, közkertek, fasorok 

A település utcái részben fásítottak. A község utcáinak egy részében 

fasorok ültetése is elképzelhető, amennyiben a felnőtt faegyedek 

lombkoronája nem lóg bele a közúti űrszelvénybe, valamint nem 

akadályozza a légvezetékeket. Igazán esztétikus utcafásítások azonban 

csak a légvezetékek földkábelbe történő cseréje után képzelhetők el. 

Ezen felül arra is gondolni kell, hogy a járdáknál a fák alsó ágai a 

gyalogosok közlekedését ne akadályozzák. A rendkívül szűk (10 m-nél 

keskenyebb) utcákban fasorok telepítése nemigen képzelhető el, de 

virágládákkal, kandeláberekre szerelt virágtartókkal, vagy pl. kerítésre 

futtatott kúszónövényekkel itt is esztétikusabbá tehető a környezet. 

Az örökzöldek, illetve tujafélék utcafásításként történő alkalmazása 

kerülendő, tekintettel arra, hogy nem őshonosak, valamint ezek a 

növények a téli időszakban sem engedik át a fényt, így gátolják az 

épületek benapozását. 

A templomkert értékes növényzetét, zöldfelületi elemeit továbbra is 

karban kell tartani, a kiöregedett fák helyére újabbakat kell ültetni. 
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Ajánlások – szőlőhegy 

 

A présházakat oldalhatáron állóan vagy szabadonállóan, és a 

domborzati viszonyokhoz alkalmazkodva telepítették. Javasolt ennek 

figyelembe vétele, valamint az egyszerű tömegformálás.   

                   

 

 

 

 

Magassági arányok 

A területen kizárólag földszintes, magastetős présházak létesítése 

fogadható el. 

Alkalmazandó tetőhajlásszög, tetőforma 
Az alkalmazandó jellemző tetőhajlásszög a meglévő épületek 

tetőhajlásszögéhez igazodva kerüljön kialakításra, amely jellemzően 

35° - 45° közötti. 

A tetőforma kialakításánál javasolt az égetett cserépfedésű nyeregtető 

alkalmazása. 

 Kerítések kialakítása 
A szőlőhegyen a kerítés-építésnek nem volt hagyománya. Ezért indokolt 

esetben is csak alacsony élősövény vagy alacsony léckerítés létesítése 

javasolt.  

Ajánlások – Tájképvédelmi és ökológiai szempontból 

frekventált területek 

E területen épületek csak elvétve létesülhetnek, ezekre elsődlegesen a 

szőlőhegynél már említett ajánlások a mértékadóak. Tájba nem illő 

mezőgazdasági majorok, épületek, terménytárolók lehetőség szerint 

látvány-takaró védőfásítással ültetendők körül. A tájkarakter védelme 

érdekében az elektromos légvezetékeket és hírközlési építményeket 

nagy körültekintéssel szabad csak elhelyezni, mivel ezek gyakran több 

kilométer távolságból is zavaróak lehetnek.  

 

 

 

Megfelelő telepítés, tömegformálás 
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Egyéb ajánlások 

Sajátos építményfajták, egyéb műszaki berendezések 

elhelyezésére vonatkozó ajánlások 

 

A településközpontban az utcák, közterületek felett áthaladó 

légvezetékek földkábellel történő kiváltásával a településkép 

nagymértékben javulhatna. 

A sajátos építmények (pl. hírközlési, energiaellátási építmények, 

víztorony, gyárkémény) a tájképet és településképet rendszerint 

negatívan befolyásolják. Tevel közigazgatási területén a történeti 

településrészen, a jellemzően családi házas övezetben, a szőlőhegyen, 

illetve a természetközeli területeken nem kívánatos az efféle sajátos 

építmények elhelyezése. 

Fenti építmények viszont hozzátartoznak a település működtetéséhez. 

Ezen építményeket javasolt elsősorban a természetközeli területen, a 

lakóterületeken, valamint a szőlőhegyi zónán kívüli területen elhelyezni. 

Itt is törekedni kell az építmények tájba illesztésére, a környezetet nem 

zavaró kialakításra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklámhordozókra és közterületre néző homlokzatokra 

vonatkozó ajánlások 

 

 
A község közterületein jelenleg nem találhatók településképet zavaró 

reklámhordozó eszközök. Közterületen reklámhordozókat csak 

korlátozott számban és korlátozott felület-nagysággal, a valóban 

indokolt mértékben célszerű megengedni.  

Főépítmények közterület felé néző homlokzatait építészetileg egységes 

megjelenéssel kívánatos kialakítani. 

Közterület felé néző homlokzaton parabola antenna, szerelt kémény, 

klíma kültéri egység elhelyezése kerülendő.  

Magán-ingatlanokon megjelenő cégtáblákat, cégéreket, 

hirdetményeket csak az adott épület, építmény megjelenését nem 

zavaró, nem kirívó, és az architektonikus elemekkel összehangolt 

módon kívánatos elhelyezni. 
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6. Jó példák bemutatása: épületek, 

építészeti részletek (ajtók, ablakok, 

tornácok, anyaghasználat, színek, 

homlokzatképzés), kerítések, kertek, 

zöldfelületek kialakítása 

 

A jó példák szemléletformáló jellegűek. Cél a jellegzetes épületek, 

épületrészek, építmények bemutatása példákon keresztül, amelyek egy 

épület átalakításánál, felújításánál, vagy új épület létesítésénél 

hangulat, megjelenés, anyaghasználat tekintetében kiindulási alapot 

képezhetnek a tervezésnél. 

A település épületállományának egy része a XIX. század végén illetve a 

XX. század első felében, valamint az utóbbi 50 évben épült. Minden 

épület magán viseli a korának megfelelő sajátosságokat. A település az 

utóbbi években viszont kezd rátalálni identitására, lakóik fontosnak 

érzik a gyökerekhez való ragaszkodást, amely az épített környezet 

alakításánál is megnyilvánul. Ez egyes magánépítkezéseknél, szép régi 

épületek mintaszerű felújításánál is tetten érhető. 
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Példák faluképbe illeszkedő formavilágú, anyaghasználatú és 

színezésű új épületekre: 
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Példák szép régi épületek mintaszerű felújításaira: 
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A szőlőhegy gondosan karbantartott présházai 

 
Igényesen felújított épületben kapott helyet a Székely táj- és közösségi ház 

 

 
Településképbe illeszkedő anyagok és színek egy lakóház felújításánál 
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A sportpálya fogadóépülete a helyi hagyományokat idéző téglafelületekkel 

  
A Községháza részlete homlokzat felújítás után 
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Helyi példák a falusias környezetbe illeszkedő új kerítésekre 
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Kertek, utcák, zöldfelületek 

A kert teremti meg a kapcsolatot a természettel, ahol pihenni, 

kikapcsolódni lehet. Új épület építésekor törekedni kell a meglévő fás 

szárú növények megtartására, a burkolt felületek arányának 

csökkentésére a zöldfelületek növelésével. Érdemes mind árnyékot adó 

fákat, mind pedig cserjéket, évelőket ültetni, amelyek az esztétikai és a 

mikroklímára gyakorolt pozitív hatásuk mellett a térhatárolást, illetve 

takarás célját is szolgálják.  

A jól megválasztott növényanyag kisebb ápolási munkával jár. Az őshonos 

növények mellett célszerű a szárazságot jól tűrő virágos cserjék, vastag 

levelű (pozsgás) fajok, illetve díszfüvek telepítése. A lakóházak előtti 

keskeny zöldsávokban is javasolható évelőket, alacsony (törpe-) cserjéket 

ültetni.  

 

 
„Tájba illeszkedő„  kert természetközeli terület (ökológiai folyosó) szomszédságában 

 
Változatos növényhasználattal télen is esztétikus lehet egy kert 

 
Gondosan ápolt konyhakert Tevelen 
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Idős vadgesztenye a temetőben 

 

Tevelen hagyománya volt, hogy a szakrális építmények mellé 

vadgesztenyét ültettek, ezzel mintegy kiemelték környezetéből a 

műtárgyakat. Vadgesztenyék állnak a kálvária-hegyen a stációk mögött, 

a Sebestyén-hegyen lévő kápolnánál, illetve a temetőben. Az értékes 

gesztenyék megóvása fontos, újratelepítésnél célszerű a 

betegségeknek ellenálló hússzínű vadgesztenyét (Aesculus carnea) 

ültetni. 
 

 
Változatos fa játszószerek a község játszóterén  

 
A sövény-kerítés jó módja az utcakép „zöldítésének” 
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7. Jó példák bemutatása: sajátos 

építményfajták, reklámhordozók, egyéb 

műszaki berendezések 

A településközponti közterületen és a templom környezetében igényes 

faragott fa bútorok – hirdetőtáblák, fa virágtartók, padok - találhatók, 

melyek megjelenésükben is egységesek.  

 

 
Egyedi motívumokkal díszített faragott támlájú pad a templomkertben 

 

 
Példa esztétikus kivitelű hirdetőtáblára és virágládára a község központjában 
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Az újabb kivitelű faragott mintákkal ellátott kút az utcáról is látható, esztétikus kerti 

elem 

 

 

 

 

 

 
Az Ártézi kút és környezete 

 
A községben hagyományos építőelem, a tégla megjelenése egy belterületi hídon 
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Cégfeliratok, cégérek 
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Közterületi hirdetőtábla mintájára kialakított igényes reklámtábla 

 
A település üdvözlő és elköszönő táblája  

 
Utcanév táblák és tájékoztató táblák
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