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Inke 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 Inke 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


          

 

A településképi arculati 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 

lakosok 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. 
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 Inke a 61.sz.főút Nagykanizsa-Böhönye közötti szakasza mentén fekszik. A legközelebbi városok közül Nagykanizsa 24 km -re, Csurgó 22 km-
re található. A település a Dunántúli dombság nagytájon belül a Belső -Somogy középtáj, Nyugat-Belső-Somogy kistájon fekszik. Felszíne enyhén 
dombos. A települést a Balaton vízgyűjtő rendszeréhez tartozó patakok szelik át.  

Első okleveles említése 1278-ban, a falut Inge alakban szerepeltetik. Előfordul az 1332-37.évi pápai tizedjegyzékben is. 1341-ben egy részét a 
Guth-Keled-nembeli Felső-Lendvai Miklós fia vette zálogba. 1406-ban és 1418-ban a Pécz-nembeli Berzenczei Lóránt fia, György nyerte adományul. 
1409-ben a szentpéteri pálosok is kaptak birtokrészeket. 1471-ben Berzenczei György fia, Sandrin, egy  részét Szerdahelyi Nagy Tamásnak 
zálogosította el. 1473-ban Berzenczei Lorántfi Márton tart Inke részeihez jogot. 1484 -ben Szobi Péter fia Mihály itteni birtokait Batthyány Boldizsár 
kőszegi kapitánynak és Gerebeni Hermanfi Lászlónak zálogosította el.  

A helységhez tartozó Inke-pusztát Tolnai Bornemissza János alkincstartó nyerte adományul. 1536 -ban a Berzenczei Lóránth család volt a földesura, 
1550-ben Nagy Máté özvegye, 1583-ban Lóránth Mihály és Farkas, majd 1598-99-ben Lóránth Ferencz. Az 1565-66.évi török kincstári 
fejadólajstrom szerint 10 házból, 1571-ben pedig 8 házból állott. 

Előfordul az 1660.évi dézsmaváltságjegyzékben is, több köznemesi család birtokaként. Egy 1701 -1703. években készült összeírás szerint Szegedy 
Pál alispán birtoka volt, 1715-ben azonban részben Inkey János légrádi kapitányé.1727. szeptember 12 -én Mező-Szegedi Szegedy Antal, Ferencz 
és László nyertek rá adományt III.Károly királytól. 1733-tól a Szegedyek voltak az urai. Szegedy Károly halála után (1859) a család itteni birtokai 
báró Szegedy-Ensch Imrére szállottak, aki a család régi kúriáját 1860-ban kibővítette. Tőle fia, báró Szegedy-Ensch Károly, majd a testvére Sándor 
örökölte a családi birtokokkal együtt, melyeket 1912-ben herczeg Hohenlohe Keresztélynek adott el – a kastély kivételével. A kastély báró Szegedy-
Ensch Sándor özvegyéé maradt. Magyarország egykori miniszterelnöke gróf Bethlen István Hohenlohe herczegtől bérelt kétezer ho ldat. 

Az 1838-40-ben épült református templomot, a II. világháború végén a németek felrobbantot ták.  Az új református templom 1995-ben épült. 1912-
ben kezdték építeni a római katolikus templomot, melyet 1920 -ban szenteltek fel. 

A településhez az alábbi lakott helyek tartoztak: Aligvár – Rinya-puszta, Téglaszin-tanya. Csőd-puszta 1835-ben a Szegedy családé volt. Inkelepled, 
melynek helyén a középkorban Lepled falu feküdt, melyről 1269 -es az első adat. 1406-ban a Pécz-nembeli Berzenczei Lorántfi György nyerte 
adományul. 1488-ban Berzenczei Lóránth Márton tart hozzá jogot. Az 1550.évi adólajstrom szerin t már elhagyatott hely. 1701-1703 táján puszta, 
Szegedy Pál alispán birtoka. 1726-ban Inkey Jánosé, 1733-ban Szegedy Ferencz birtoka. 
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Inkeyantalfa-t – Antalfalu – Inkey Antal 1835-48. között telepítette. Korábban Kisdencs  néven mint puszta Inkéhez tartozott. Az 1910-es 
években báró Inkey Józsefnek van itt a legtöbb birtoka. A községhez tartozik Fazekas -Dencs (korábban Nagy-dencs és Felsődencs), 
Alsóágazás, Felsőágazás és Jolánta-puszta. 

Fazekasdencs a középkorban falu volt, mely már az Árpád-házi királyok korában fennállott. 1284-ben a segesdi kerülethez tartozott. Említik 
az 1332-37-évi pápai tizedjegyzékben. 1477-ben Véssei Miklós volt a földesura. Az 1554-71.évi török kincstári adólajstromokban Farkas-
Dencs alakban fordul elő. Az 1660.évi tizedváltságjegyzékben Sárkány Miklós tulajdona, később puszta és az Inkey család birtoka.  

 

Inke és Inkeyantalfalu 1941-ben egyesült, ekkor nagyközségi rangot kapott.  
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Inke az első katonai felmérésen. (1782-85) 

 

Inke a második katonai felmérésen. (1857) 



          

 

A második világháború után Inke a csurgói járás alá tartozott 
közigazgatási szempontból, önálló községi tanáccsal. A 
termelőszövetkezet létrehozása viszonylag gyorsan zajlott, s az 
újonnan létrehozott TSZ Rákóczi Ferenc után kapott itt nevet. A 
falu érdekessége, hogy itt a vallásos életet sohasem tudták a 
szocialista ideológiának megfelelő mértékben elnyomni, s az 
iskola homlokzatán a Mária-szobor mindvégig kint állt a 40 év 
alatt, holott a hivatalos rendelkezések értelmében el kellett volna 
azt távolítani. A templomban járás sem volt akadályoztatott, sőt 
1948-as adatok szerint létezett katolikus népiskolája is, egy 
tanítóval és 68 tanulóval. A felekezeti iskolákat 1959-ben 
számolták fel, ekkor került át az összes osztály az egykori 
Bethlen-kastélyba, a mai iskolaépületbe. 

A rendszerváltozást követően Inkén is megtartották az 
önkormányzati választásokat, első ízben 1990-ben. Ezt követte 
a falu identitásának, összetartó erejének formálása, és ez alkotja 
a mindenkori községi vezetés egyik fő célkitűzését is. Falunapot 
először 1995. augusztus 20-án tartottak itt, s ez a dátum mind a 
mai napig fennáll, mint helyi jelentőségű ünnepnap. Ugyanebben 
az évben adták át az új református templomot. A község 
viszonylagos prosperitását jól jelzik az infrastrukturális 
kiépítettség egyre fejlődő irányvonalai. 2001-ben sikerült 
kerékpárutat építeni itt, egy évvel később pedig átadták a községi 
ifjúsági sportcsarnokot, amely azóta már számos községi 
rendezvénynek is otthont adott eredeti funkciója mellett.  

Inke Község Népessége: 1255 fő. (2017 évben), Népsűrűsége 

24 fő/km2. Lakások száma 431 
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Első okleveles említése Inge alakban 1278-ra tehető. Az 1332-37 évi pápai tizedjegyzékben egyházas helyként szerepel. A középkorban a 
fazekas mesterség gyakoriságából nevezték el a település egy másik részét „ Fazekasdencsnek”, ahol régészeti ásatások során 
cserépedények maradványait fedezték fel a kutatók. 

Földesura 1406-tól 1600-ig a Berzenczei Lóránth család. A hódoltság alatt 1565-ben 10, 1571-ben 8 adózó házból állott. A XVII. század 
végén elnéptelenedett, s csak a Rákóczi-szabadságharc után települt újjá. 1727-ben a Szegedy család kapta királyi adományul, 1945-ig itt 
volt birtokuk, kastélyuk. 1850-ben már 1094-en éltek itt. Ebben az időben a faluban négy malom működött, több magtára volt a településnek. 
1912-ben a Szegedy család Hohenlohe Keresztélynek nagy területeket adott el. Tőle bérelt földet Gróf Bethlen István (az általános iskola 
névadója), néhai volt miniszterelnök, aki 1921 és 1934 között hosszabb-rövidebb ideig tartózkodott Inkén. A falu központjában volt a 
kúriája.(Egykori lakhelye, az ún. intézőlakás, 2002-ben leégett.) 1941-ben Inke, Inkeyantal-falu egyesülésével 2505 lelket számlálva, 
nagyközségi rangot kapott.   

Az 1782-85-ös első katonai felmérés tanúsága szerint Inkét túlnyomó többségében erdők borították, a szántóterületek javarészt a településtől 
délre terültek el. A település közvetlen közelében, valamint a Pádi-víz folyása mentén duzzasztott tavakat jelöl a térkép. A településtől északra 
ma szőlőskerteket találunk. Vízrajza ma is hasonlóan alakul, a település melletti halastavat délebbre telepítették. Mára az erdőterületek 
részben visszaszorultak, szántók, kisebb területen gyepek vették át helyüket. A folyamat az elmúlt 15 évben fordult meg az állattartás 
visszaszorulásával. Fazekasdencsen az állattartással foglalkozó major megszűnt. 

A településen országos védelem alatt álló művi érték nincs. 

Helyi védelemre érdemes építészeti érték az iskola épülete, a római katolikus templom, a plébánia, a református lelkészi hivatal, a 
polgármesteri hivatal, a volt művelődési ház, több lakóház, emlékművek, kőkeresztek és présházak. 

Inke község címere: 

Aranyszínű háromszög pajzsban kék sátorral, az aranymezőben egy-egy heraldikai rózsa látható, a kék sátorban egy jobbra néző – ötször 

tekeredett – koronás ezüstkígyó szájában arany országalmát tart, a feje fölött nyolcágú arany csillag. 

A kígyó és a rózsa gróf Bethlen István, miniszterelnökre utal, aki sokat tartózkodott Inkén. Az országalma keresztje a katolikusokat, a csillag 

a reformátusokat jelképezi. (SH Almanach, 2003. 78.) 

 

A település területén több nyilvántartott régészeti lelőhely terület található. 
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Béke u. 1.   HRSZ.:92 

A kontyolt nyeregtetős épület tömegével, nyílásrendjével és homlokzat-

tagoló elemeivel védendő építészeti érték. 

Béke u. 1. HRSZ.:92 

A neoromán stílusú, 1912-1920 között épült katolikus templom településtörténeti és építészeti érték. Krebsz János tervezte. A 

templom körül lévő kálvária védendő művi érték. 
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   Béke u. 1.  HRSZ.:94 

A plébánia tömegével, 

nyílásrendjével és 

homlokzatával, 

valamint a plébánia 

telkén álló, „Így szerette 

Isten a világot” feliratú 

kereszt a korpusszal 

egyaránt védendő művi 

érték 

 

Szabadság tér Hrsz: 122/5. 

Az egykori Szegedy kúria – jelenleg általános iskola – és az óvoda telkén álló kápolna védendő településtörténeti és építészeti érték 

 

  



          

  

 

 

Petőfi utca 

Hrsz: 216/1 

A Kanizsai utca 

és a Kisdencs 

felé vezető út 

kereszteződés

ében álló 

harangtorony 

helyi 

jelentőségű 

építészeti 

érték. 

 

 

 
Kanizsai utca Hrsz: 217/1 

A Kanizsai utca mentén álló 

kereszt, melyen az alábbi felirat 

olvasható: „Isten dicsőségére és a 

purgatóriumban szenvedők lelki 

szabadulására emeltették Németh 

János és neje szül. Vörös Rozália 

1905” és a I.világháborús 

emlékmű védendő művi érték. 
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Kanizsai u.6.  Hrsz: 251/1 

A Kanizsai utcában álló polgármesteri hivatal tömegével és homlokzat-tagoló 

elemeivel helyi jelentőségű építészeti értéket képvisel. 

 

 

Kanizsai utca Hrsz: 255. 

A Kanizsai és a Rákóczi utca kereszteződésében álló világháborús emlékmű védendő 

művi érték. 

  



          

 
Rákóczi F.u.190.   Hrsz: 260. 
Az utcával párhuzamos gerincű, csonka 

kontyolt nyeregtetős lelkészi hivatal 

tömegével és nyílásrendjével helyi 

jelentőségű építészeti értéket képvisel. 

 

 

Rákóczi 

F.u.140.   Hrsz: 

286. 

Az oldalhatáron 

álló, utcával 

párhuzamos 

gerincű, 

kontyolt 

nyeregtetős 

épület 

tömegével és 

homlokzatdísze

ivel helyi 

jelentőségű 

építészeti 

értéket 

képvisel. 
 

Rákóczi 

F.u.110.   Hrsz: 

302. 

A Rákóczi 

Ferenc utcában 

álló kereszt a 

korpusszal és a 

talapzatán álló 

szobrokkal 

védendő művi 

érték, melyen 

az alábbi felirat 

olvasható: 

„Isten 

dicsőségére és 

purgatóriumban 

szenvedő 

lelkek 

szabadulására 

állíttatta özv 

Szabó 

Lászlóné szül 

Miháczi Anna" 
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Rákóczi F.u.98.   Hrsz: 

309. 

Az utcával párhuzamos 

gerincű, nyeregtetős 

lakóépület tömegével, 

eredeti nyílásrendjével és 

homlokzatdíszítésével 

helyi jelentőségű 

építészeti értéket 

képvisel. 

Az épület sűrgőssen 

felújításra szorul, valamint 

a homlokzati eredeti 

nyílászáró visszaállítása 

javasolt. 

. 

 

külterület Hrsz: 07. 

A 61.sz.út mentén álló szobor védendő településtörténeti és művi érték. 

A szobor és környezete jókarban tartásáról folyamatosan gondoskodni kell, ennek részeként a 

kerítés szolidabb színűre festése javasolt. 

 



          

 

 

   
 

szőlőhegy 

 



 

  

     Inke településképi arculati kézikönyv 2017  

Helyi jelentőségű művi értékek: 
1. Volt művelődési ház   Béke u.1.   92 hrsz 

2. Templom, keresztek   Béke u.1.   93 hrsz 

3. Plébánia, kereszt   Bée u.1.   94 hrsz 

4. Általános iskola   Szabadság tér  122/5 hrsz 

5. Harangtorony    Petőfi utca   216/1 hrsz 

6. Kereszt, emlékmű   Kanizsai utca   217/1 hrsz 

7. Polgármesteri hivatal   Kanizsai utca 6.  251/1 hrsz 

8. VH emlékmű    Kanizsai utca   255 hrsz 

9. Lelkészi hivatal    Rákóczi F.u.190.  260 hrsz 

10. Lakóépület    Rákóczi F.u.140.  286 hrsz 

11. Kereszt     Rákóczi F.u.110.  302 hrsz 

12. Lakóépület    Rákóczi F.u.98.  309 hrsz 

13. Kereszt     temető   600 hrsz 

14. Présház     szőlőhegy   1021 hrsz 

15. Présház     szőlőhegy   1023 hrsz 

16. Présház     szőlőhegy   1028 hrsz 

17. Présház     szőlőhegy   1042/1 hrsz 

18. Présház     szőlőhegy   1046 hrsz 

19. Présház     szőlőhegy   1049/2 hrsz 

20. Présház     szőlőhegy   1055 hrsz 

21. Mária szobor    külterület   07 hrsz 

22. Magtár     Jolánta puszta  037/3 hrsz 

23. Kereszt     külterület   0116 hrsz 

24. Kereszt     külterület   0204 hrsz 

25. Kereszt     külterület   0218 hrsz 
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26. Kereszt     külterület   0312/2 hrsz 

27. Kereszt     külterület   0315 hrsz

Inke 2017.11.02-án hatályos, védett ingatlanok listája, a hiteles hatósági nyilvántartás szerint. 
 

megye település neve helyrajzi szám védettség jogi jellege azonosító védett örökségi érték neve 

Somogy Inke 0111 régészeti lelőhely 51339 Puszta-temető, kelet  

Somogy Inke 0112/10 régészeti lelőhely 51329 Puszta-temető, nyugat  

Somogy Inke 0112/11 régészeti lelőhely 51329 Puszta-temető, nyugat  

51338 Puszta-temető, észak  

Somogy Inke 0121 régészeti lelőhely 51338 Puszta-temető, észak  

Somogy Inke 0123 régészeti lelőhely 51339 Puszta-temető, kelet  

Somogy Inke 0135/1 régészeti lelőhely 26689 Aligvár  

Somogy Inke 0340 régészeti lelőhely 51341 7. lelőhely  

Somogy Inke 076/1 régészeti lelőhely 51313 1.sz. lelőhely  

51318 2. lelőhely  

53173 9. lelőhely  

53174 10. lelőhely  

Somogy Inke 076/2 régészeti lelőhely 51318 2. lelőhely  

Somogy Inke 140 régészeti lelőhely 51341 7. lelőhely  

 

http://ivo.forsterkozpont.hu/lel%C5%91hely?azon=51339
http://ivo.forsterkozpont.hu/lel%C5%91hely?azon=51329
http://ivo.forsterkozpont.hu/lel%C5%91hely?azon=51329
http://ivo.forsterkozpont.hu/lel%C5%91hely?azon=51338
http://ivo.forsterkozpont.hu/lel%C5%91hely?azon=51338
http://ivo.forsterkozpont.hu/lel%C5%91hely?azon=51339
http://ivo.forsterkozpont.hu/lel%C5%91hely?azon=26689
http://ivo.forsterkozpont.hu/lel%C5%91hely?azon=51341
http://ivo.forsterkozpont.hu/lel%C5%91hely?azon=51313
http://ivo.forsterkozpont.hu/lel%C5%91hely?azon=51318
http://ivo.forsterkozpont.hu/lel%C5%91hely?azon=53173
http://ivo.forsterkozpont.hu/lel%C5%91hely?azon=53174
http://ivo.forsterkozpont.hu/lel%C5%91hely?azon=51318
http://ivo.forsterkozpont.hu/lel%C5%91hely?azon=51341
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A településképi szempontból meghatározó  

táji és természeti értékek, településképi jellemzők 

 
Inke a belső-somogyi dombságban fekszik, vízfolyásokkal teli 

völgyekkel és finom dombhátakkal tarkított tájban. A falut ennek 

megfelelően vizenyős láprétek, kiterjedt erdős-lankás és szőlővel 

borított dombok között találhatjuk. A falut körbeölelő erdők, 

patakmenti sétányok, a változatos, patakokkal szabdalt rétek 

élővilága látványos és kellemes sétákat ígérnek az ide érkezőknek. 

E helyütt kell megemlíteni a kis terjedésű, de tájképi szempontból 

erősen meghatározó inkei szőlőhegyet, ahonnan nem csak a 

környező somogyi és zalai dombok gyönyörű látványát élvezhetjük, 

hanem emellett maguk a présházak is betekintést nyújtanak a 

somogyi népi építészet elemebe, fogásaiba a hozzáértőknek. Az 

erdőkben elrejtve a kíváncsi szemek elől apró tengerszemek és 

virágzó lápi élővilág bújik meg. Közülük a mindenki számára könnyen 

elérhető és élvezhető tó az inkei horgásztó a maga 5 hektáros 

kiterjedésével dombokkal körülvett apró völgyben helyezkedik el, 

rendkívül szép környezetben  

Emellett maga a település és annak szerkezete is jelentősen 

hozzájárul a tájképi megjelenéshez. A dombhátakon kialakult 

halmazos szerkezet oldott, laza településképet hoz létre, kevés, de 

hosszú, eltérő karakterű utcákkal. A faluba mindkét oldalról lankás 

domboldalról érkezünk, így mindenhonnan szép rálátás nyílik a 

rendezett utcákra és a Jézus Szíve templomra.  

 

Mindezek miatt a község területének közel kétharmada 

tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetébe 

tartozik. 

A főutcáról és a legtöbb kertből ilyen kapcsolat van a tájjal 

Árkok, völgyek és tavak tája ez 
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Puhafás ligeterdő sávok keretezik a látóhatárt 

A szép tájképi megjelenés a legtöbb esetben együtt jár a természeti értékek változatosságával. Inke esetén a Kaposvár felé eső Szentai 

erdő és a környezete, illetve a -patak és a Zalai-Somogyi határárok környezete része az országos ökológiai hálózat magterületének, Illetve 

az Inke és a szőlőhegytől keletre fekvő településrész az ökológiai folyosórésze. A településtől délre és dlényugatra húzódó nagy kiterjedésű 

erdőségek egyben Natura 2000 európai jelentőségű természeti területek is, ráadásul itt találjuk az országosan védett lápokat is  

Növényföldrajzi szempontból a térség a Pannonicum flóratartományban a Dél-Dunántúlt felölelő Praeilliricum flóravidékének Somogyicum 

középső flórajárásához tartozik, azon belül is a Berkeknek nevezett tájegységébe. Ezt a területet a sűrű vízhálózat és a - Balaton korábbi 

öntésterületeként - megmaradt régi berkek határozzák meg növénytanilak. Meghatározó élőhelyei a fűz- és égerlápok, láperdők égerligetek, 

átmeneti lápos élőhelyek. Ezekben több értékes védett növényritkaság telepedett meg, melyek közül a legértékesebbek az aldrovanda és a 

lápi szíveslevelű-hídőr.  
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A tájban olyan emlékek élnek múltunkról, melyek tiszteletet ébresztenek bennünk és 

tanítanak. Egy település, illetve táj arculatát nem csupán a nagy tájképi összefüggések, 

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

pontszerű, egyedi építmények, művi alkotások, természeti elemek 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.  

Ugyan sajnos Inkén nem állnak rendelkezésre információk arra vonatkozóan, hogy 

készült-e egyedi tájérték kataszter a településen, ám a helyszíni tapasztalatok és a 

történeti térképek alapján azonosíthatunk több csoportot is: 

Első sorban a különböző útmenti keresztek, temetők, szobrok, kápolnák tűnnek fel a 

szemünk előtt, mint legfontosabb táji értékek. A főút mentén sorakozó Világ-, László, 

Kitérő-, az Antalfai temetőkereszt és még további kettő feszület, illetve a Mária-szobor 

mind jó jó állapotban található, példás kőművesmunkák, környezetük szépen rendezett. 

Fontos emlékei és tanújelei a helyiek erős hitének és a településük iránti szeretetnek. 

Ezen kívül meg kell említeni a különböző gazdasági élettel összefüggő tájban fellelhető 

tárgyi emlékeket, mint például a terménytárolók, vagy az udvari kerekeskutak, nem 

megfeledkezve a külterületen fellelhető gémeskutak maradványairól. Ezek mindegyikét 

fontos lenne számbavenni, fennmaradásukról, jó karbantartásukról gondoskodni.  

A már korábban felsorolt rendkívül gazdag és jelentős természeti értéken kívül egyedi 

és meghatározó biológiai, természeti tájértékeket már nehezen találni a településen. 

Mégis ki kell emelni a volt Szegedy grófi udvarház – ma általános iskola és óvoda – 

történeti kertjét és a benne található rengeteg ősöreg, hatalmas, védett fát. Közülük is 

növénytani érdekesség és ritkaság a központi udvar fölé magasodó páfrányfenyőt, más 

néven ginkgot, ami tiszteletet parancsoló  



          

Egyedi tájértékek elhelyezkedése 
 



NATURA 2000 TERÜLET

NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELŐHELY

ORSZÁGOS ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT ÖVEZETE

TÁJKÉPVÉDELMI SZEMPONTBÓL KIEMELTEN KEZELENDŐ
TERÜLET ÖVEZETE

EX-LEGE VÉDETT LÁP

A HELYI JELENTŐSÉGŰ MŰVI ÉRTÉKEKET LÁSD AZ
"INKEI HELYIJELENTŐSÉGŰ MŰVI ÉRTÉKEI" TÉRKÉPEKEN

A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELME SZEMPONTJÁBÓL KIEMELT TERÜLETEK

Inke településképi arcula1 kézikönyv 2017



4
4. Településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű területek lehatárolása

(a településkép, arculati jellemzők és településkarakter lehatárolásával)

FALUSIAS LAKÓTERÜLET
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GAZDASÁGI TERÜLET
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TEMETŐ TERÜLET
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Inke belterület utcás szerkezetű.  

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. 

 

 



          

Az utcára merőleges gerincű  oromfalas lakóépületek mellett megtaláljuk az utcával párhuzamos nyeregtetős polgári lakóházakat 

is. 

Majd a múlt század 60-as 70-es éveiben felépültek a sátortetős kockaházak. 

A múlt század 80-as éveiben az akkori igénynek megfelelően tetőtérbeépítéses lakóházak épültek. 

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. 
 
A lakóépületek a kert felé az oldalhatár mentén, a falusias lakóterületre jellemzően melléképületekkel bővülnek. 
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A település intézményi központja szintén a falusias lakóterületen belül található. Itt áll a községháza a római katolikus és a református 
templom, az iskola.  A további intézmények elszórtan helyezkednek el a falusias lakóterületen belül. 

A falusias lakóterület több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó- és olyan helyi települési szintű igazgatási, 
kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális, valamint sportépítmények 
elhelyezésére is szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. 

Ezek a változó funciójú épületek többnyire, vakolt tégla falazattal cserépfedéssel készültek. 

 

 

 

 

 

 



          

 

 

 

 

  

 

Ezen területek gazdasági tevékenységek folytatására szolgálnak. A településen lévő 

gazdasági területek meglehetősen vegyes látványt nyújtanak. A gazdasági 

területeken álló épületek megjelenésén jól látható, hogy többnyire kizárólag a 

funkciónális igények kielégítésére törekedtek az építők. Az épületek többsége 

falazott szerkezetű, nyeregtetős épület cserépfedéssel, de megtaláljuk féltetős 

palafedéses épületet is. 

Ezek a területek is fontos településarculati tényezők. Ezeken a területeken a 
meglévő, esetleg nem a legkedvezőbb látványú épültek növényi takarása nagy 
segítséget jelenthet a megfelelő táji illeszkedés elérésében.  

Új építkezéseknél a természetes  építőanyagok alkalmazásával, valamint az igényes 
részletképzésekkel sokat javíthatunk településünk látványán. 

 

A településen lévő temetők rendezettek, gondozottak. 

Ezeken a területeken is javasolt a táji környezethez és az épített 

környezethez illeszkedő építkezés, valamint környezet alakítás. 
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Inke község beépítetlen területén a területhasználatot az erdő- és vízgazdálkodási jelleg dominálja. Emellett kisebb arányban jelenik meg 

a szántóföldi és nagyobb arányban a természetvédelmi szempontok miatt korlátozott rét- és legelőhasznosítás. Inkéről tehát elmondható, 

hogy alapvetően a természet működési rendjéhez és a táji adottságokhoz igazodó területhasználat jellemzi a külterületeket: a mélyebben 

fekvő volt berkek területén nagyobbrészt nedves réteket, legelőket és puhafás ligeterdőket találunk, de kisebbrészt a Zalai-Somogyi 

határárok mentén mégis néhol beszántott földeket találni.  

Meg kell megemlíteni a tájképi szempontból meghatározó inkei szőlőhegyet, ahonnan nem csak a környező somogyi és zalai dombokra 

nyílik kilátás, hanem a somogyi népi építészetet képviselő présházakra is rálátást kapunk a környező völgyekből. A települést körbeölelő 

nagy kiterjedésű erdőkben elrejtve apró tengerszemek és virágzó lápi élővilág bújik meg. 

A kiterjedésben jóval kisebb, magasabban fekvő somogyi dombokon  jöttek létre a nagy- és középtáblás, monokultúrás mezőgazdasági 

területek, amelyekbe ékelődve kisebb gazdasági erdőket és erdősávokat, patakmedreket találunk.  

A már meglévő védettségek és a helyszíni felmérés tapasztalatai alapján a beépítésre nem szánt területekre vonatkozóan a védelmi és 

gazdasági erdőterületeket, a korlátozott használatú általános mezőgazdasági (gyep,rét,legelő) és kertes mezőgazdasági területeket, 

valamint a vízgazdálkodási területeket településképi szempontból védendő területnek, a turisztikai célú erdőterületeket településképi 

szempontból meghatározó és minősítjük. 

A település- és tájkép szempontjából eltérő tájkarakter típusokat a meglévő tájvédelmi és természetvédelmi érintettség és a jelenlegi 

területhasználat figyelembe vételével határoltuk le. Mivel azonban a területfelhasználási kategóriákon kívül azok kitettsége, mozaikossága, 

térbeli rendje, az átlátások és látványkapcsolatok minősége együttesen határozzák meg a táj képét, ezért az alábbi csoportosítás szerint 

különítettük el az eltérő karakterű külterületi településrészeket:  

  



 falusias karakterű lakóterület 

 tervezett új építésű 

  karakterterület 

 ipari, gazdasági karakterű 

 terület 

 dominánsan erdőgazdasági 

  karakterű terület 

 puhafás galériaerdő karakterű 

  terület 

 szántóföldi karakterű terület 

 mozaikos puhafás, nedves rét 

  karakterű terület 

szőlőgazdálkodás karakterű

területterület

Tájkarakter típusok 
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Somogyban nagy hagyománya van a kisparcellás szőlőművelésnek. Az Inkétől északra húzódó dombtetőn a régóta folyik a 

szőlőtermesztés. A Kossuth utca felől megközelíthető szelíden lankás dombokat beborító művelt szőlősorok és a zalai-

somogyi dombságra nyíló gyönyörű panoráma egyértelműen fontos tájképi értéket képvisel. Kedvező, hogy a táblák közel 

azonos méretűek, egységesen K-NY-i soriránnyal, arányos présházakkal. Magyarországon a szőlő- és borkultúra az elmúlt 

évszázadokban szorosan összefonódott a magyar tájról alkotott képzetünkkel, ezért tájképi és településarculati szempontból 

a szőlőgazdasági karakter jellegének megtartása végett fontos a terület művelés alatt tartása. 

Sajnos a területen lévő értékes régi présházak nagyon rossz állapotban vannak, valamint a szőlőművelés is visszaszorulóban 

van.

 



          

Inke területének közel kétötödét kitevő hatalmas egybefüggő erdőterületek határozzák meg leginkább a település 

környezetét. Az erdők közül a gyönyörűszép délkeleti rengeteg európai és országos védelem alatt áll, így kizárólag 

védelmi célú erdőgazdálkodás folyik bennük. A terület értékét és így Inke táji arculatát leginkább az itteni igen 

értékes láperdei erdőtársulások, éger- és kőrisligetek, keményfás ligeterdők adják, amik között mesébe illő lápi 

tavak, kékperjés láprétek bújnak meg.  

A nyugati és északi határban található kisebb-nagyobb foltokra feldarabolódott erdőterületek már javában üzemtervezett telepített homogén 

erdők, amelyek között sok spontán felnövő újulatok is szép számmal akadnak a felhagyott művelésű gyep, illetve szántóterületeken. Tájképi 

értékük a véderdőkhöz hasonlóan a nagy kiterjedésű lombtömegükkel és a mezőgazdasági területeket háttérként keretező képükben rejlik. 

Természeti értékük nem jelentős, változatosabb élőhelyeket a spontán újulatok jelentenek, illetve az erdei dűlőutak mentén fel-felbukkanó 

vad-, illetve oltott gyümölcsfák nevezhetők meg értékként.  

Az inkei erdőkben egyformán gondot jelent a nem Magyarországon honos fafajok agresszív terjedése és a szintén nem őshonos fenyők 

jelenléte, amik mind veszélyeztetik a meglévő szép, természetes erdeinket. , 
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Az előzőleg jellemzett erdőterületekhez területileg kapcsolódva találjuk a szintén erdőborítású területeket, amelyek 

fő jellemzője és megkülönböztető eleme a víz jelenléte és az ehhez alkalmazkodó növényzet, valamint az 

elsősorban turisztikai célú rendeltetés okán látható létesítmények, építmények, berendezési tárgyak jelenléte.  

A növényborítottságra itt is a keményfás ligeterdők és a fűz- égerligetek jellemzők, gazdagabb tavi és vízfolyás menti élővilággal, ahol 

ugyanúgy az agresszív gyomfajok jelenléte szúr szemet az arra fogékony szemlélőnek. Meghatározó az inkei halastó festői látványa és a 

Pádi-vízváltozatos szélességű medrében folyó víz hangulata. A horgásztó mellett található mezőgazdasági üzemi épületek a környezet 

egyetlen jelentősebb épített elemeiként beleékelődnek a karakterterületbe. A tóról nézve mégse rontva annak vizuális megjelenését hiszen 

elhelyezésével és a telepet övező erdősávokkal megfelelően takart.  

 

   
  



          

 

A völgyekkel tagolt táj magasabb térszínű „ormain” egybefüggő, monokultúrás szántóföldek terülnek szét. A tájképet 

barázdásra felszántott dombhátak uralják, amit a háttérben erdők támasztanak meg és tagolnak. A tájképet a 

mezővédő erdősávok, patakmenti apró galériaerdők, kisebb-nagyobb beékelődött erdőtagok változatos 

méretekben és formában tagolják. Távolba vesző elektromos vezeték, illetve út kevés helyen vág bele a látványba. 

Mindez a monokulturás művelés ellenére is igen változatossá és széppé teszi ezt a karakterterületet. 

A szántókon gépesített módon, üzemszerűen történik a termelés. Épületek, üzemi üzemi területek csak a szegélyek mentén, 

takarófásítással ellátva találhatók a falutól déli irányba, látványuk nem zavaró. Tájképileg kevésbé, de természetvédelmi szempontból 

zavaró, hogy a völgyalji árkok, vízfolyásmedrek körüli véderdősáv nem elégséges, gyakran túlszántott. A település szabályozásában itt 

tervezett, a tájat tagoló védelmi és gazdasági erdők a valóságban nincsenek jelen. 
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A településtől északra és a szőlőhegytől nyugatra található részeken, illetve a Kaposvári összekötő úttól északra az 

erdők között mélyebben fekvő területeket találunk. Ezeket a helyszíneket a Zalai-Somogyi határárok fűzi össze, a 

mélyfekvésű, nedvesebb területek a szántóföldi művelésre kevésbé alkalmas, ezért itt mozaikos gyepterületeket 

találunk, amiket apró bokorligetek, éger- és fűzfa sorok tagolna nagy változatosságban.  

A terület tájképi értékét a változatos gyeptársulások, a rengeteg természetközeli erdő- és bokorfolt, fasor jelentette szegélyek és a 

mozgalmas tájszerkezet jelenti. A gyepterületek itt-ott feltörték, rajtuk napraforgót, kukoricát termelnek, de a terület jelentős része ma is 

kaszálórétként és legelőként hasznosított. Épületek és mezőgazdasági üzemi területek, az elektromos- és hírközlési hálózat elemei nem 

zavarják a – különösen a szőlőhegyről élvezhető – látványt. 



          

Inke utcarendszerét és településszerkezetét a „fürtös” elrendezés jellemzi. Ebben a hierarchikus 

rendszerben egyértelműen külön lehet jellemezni a települést átszetű 61-es fő utat, amire mint 

egy tengelyre, úgy fűződnek fel merőlegesen az egymástól igen távoli településrészek (régi 

szerek?) nyílegyenes utcácskái. Ebből az elrendezésből fakadóan, valamint a jelentős 

tranzitforgalom miatt a főút kiemelt helyzetben van – tereprendezéssel a környező telkek fölé 

magasodik, a gyalogos átközlekedés nagyon korlátozott – rajta áthaladva nem tudunk kapcsolatot 

teremteni a településsel. Kedvező azonban, hogy a környezete rendkívül oldott, laza, a házsorok 

csak nagyon ritkán szegélyezik, inkább nagyobb zöldterületek, patakmedrek, sportpályák 

fűződnek fel az út mentén.  

A mellékutcák karakterükben azonosak. Az egész településen északias, skandináv hangulat 

uralkodik amit a feltűnően nagy tömegben és változatos alakokban megjelenő tűlelevű és 

pikkelylevelű örökzöldek sokasága okoz. Lombhullató útsorfa csak elvétve látható a településen, 

főleg a 61-es főút mentén sorakoznak, illetve a Rákóczi utcában láthatunk néhol szép falusi 

hangulatot árasztó szilvasorokat. Az örökzöldek túlsúlya miatt a cserjeszint  nem jelenik meg az 

utcaképben, az egyébként széles, gazdag kiültetéseket lehetővé tevő zöld sáv jellemzően nyírt 

gyepes kialakítású, apró, de mély árokkal kiegészítve.  
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A változatos domborzat és a különálló településrészek miatt az árkok kialakítása 

sem egyforma a faluban. A 61-es utat egyik oldalt tágas, nyírt gyepes 

szikkasztóárok, másik oldalt mély, betonelemekkel burkolt árok kíséri, ami a nagy 

meredekségű utcáknál is megjelenik. A Kossuth, Hunyadi és Béke, Petőfi utcában 

sekély, gyeppel borított, könnyen fenntartható árkok húzódnak, változatos, 

gyakran gyepes és faszerkezetű autóbeállókkal. A Rákóczi utcában ezzel 

szemben egységesen kiépített monolit betonból készített átereszek és 15 cm 

magas kerékfogó párkánnyal ellátott autóbeállók adnak egységes megjelenést az 

utcaképnek. A község egész területén széles, a nagy lombkoronájú fák 

ültetéséhez is alkalmas zöld sávok helyezkednek el, amit a rendre egyoldali 

légvezetékek is megkönnyítenek. 

A településen látható köztéri bútorok mennyisége nem tűnik elégségesnek és nem 

mutatnak egységes megjelenést. A szemetesek és padok kissé kopottak, több 

helyen sajnos rongálás nyomai fedezhető fel rajtuk. A buszvárók és a hirdetőtáblák 

kialakítása egy új, követhető stílust mutat fel, külön kiemelendő szép megoldás az 

iskola padjainak újrafestett és virágmintás kézi festéssel ellátott személyes 

megjelenése. A köztéri bútorzat színvilága, anyaghasználata egymással és a 

község közintézményeivel, a kerítések földszíneivel harmonizáljanak! 

 



          

A kertek szerepe nagyon fontos a tájkép formálásában, hiszen kapcsolatot teremt az épített környezet és a természet között. Egy kert 

megfelelő kialakításával és a gondosan megválasztott növényfajok alkalmazásával könnyedén tájba illeszthetjük építményeinket és a 

települést magát is. Mindazonáltal a kert nem csak eszköz a művi elemek környezetbe illesztéséhez, hanem egy új és egyedi ökológiai 

értéket képviselő eleme a tájnak. Az inkei telkek mindegyike lakóházként funkcionál, az üdülőtelkek nem jellemzők. A falu kertjei 

gondozottak és jól fenntartottak, jellemzően díszkerti funkciót látnak el. 

A falusi jelleg ellenére hagyományos haszonkertként csak nagyon kevés kertet használnak, az állattartás, a veteményeskert, netán 

gyümölcsös telepítése nem jellemző. A kertek többségében nyírt gyepes udvar terül el picit kihasználatlanul a kert közepén, és csak a 

telekhatárok, valamint a burkolatok mentén egyenes sorban ültetett díszfajok adnak némi díszt: ezek közül is főleg a díszfüvek és 

pikkelylevelű örökzöldek az uralkodóak. Néhol egy-egy felújított ház körül már új divat szerinti mediterrán kerteket találunk nagy burkolt 

felületekkel és dézsás leanderekkel. A kertek közel egyharmadában még megtaláljuk a klasszikus falusi hangulatot, amit a bejárati út 

menti szőlőlugas, a szépen karbantartott kerekes kutak, és a kertekben vegyesen alkalmazott klasszikus falusi növényfajták okoznak: 

pl.  őszirózsa és nemes rózsa, orgona, mályvarózsa, a petúnia, büdöske. 
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Inke esetében – a település mérete ellenére – több közösségi funkciót is ellátó zöldfelület található, ami nagyon vonzóvá és élhetővé 

teszi. Ezek közül a település központjában található a Szegedy-kúria parkja kiemelkedik mind méretével, mind a faállományával. A 

parkban a már megszokott lucfenyőkön kívül idős tölgyek, hegyi juhar csoportok, platánfák sőt, a park központi elemeként egy koros 

páfrányfenyő is helyet talált magának. A park szerkezete laza, oldott, csak néhol jelenik meg egy-egy ültetvényszerű rendezett 

facsoport. Nagy kiterjedése okán a park kissé kihasználatlan, a sportpályán és a játszótéren kívül más funkciónak nem ad helyet, holott 

a gyönyörű parkban finoman végigvezető sétányok, pihenőpontok stb. sokkal használhatóbbá és élvezhetőbbé tehetnék. Sajnálatos 

látni, hogy a fák zömét elvadult borostyán fojtogatja, illetve sok fát elborít a fagyöngy, ami a parkfenntartás hiányosságaira enged 

következteni. Gondozzuk, ápoljuk a település fáit, hiszen rengeteg örömöt és szépséget adnak a falunak!  



 

  

     Inke településképi arculati kézikönyv 2017  

 

 

 

A parkkal szemközt hatalmas gyepes futballpálya és egy 

játszótér egészíti ki a falu nyújtotta közösségi tereket. A pálya 

körüli faállományra szintén elmondható, hogy ápolásra 

szorulnak. A játszótér jól használható, jó állapotban lévő 

eszközei szórakozást nyújtanak kicsiknek és nagyobbaknak 

is, a szülőkre is gondolva. Hiányosságként talán a kevés 

cserje nevezhető meg, amit a kerítés mentén és a játszótéren 

belül is ültetve a gyerekek számára érdekes, színekben és 

illatokban gazdag környezetet alakíthatunk ki! 

Kisebb jelentőségű közterületek találhatók még a Vörösmarty 

és a Petőfi utca elején, ahol emléktáblák, feszületek, 

emlékművek környezetében lelhetünk nagyobb 

teresedésekre, közös használatú zöldterületekre. Ezek 

környezete a helyi igényeknek megfelelő, jelenleg is 

átalakítás alatt állnak.  



          

 

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! 
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Meggyesi Tamás professzornak, a Műszaki Egyetem Széchenyi díjas egyetemi tanárának a tízparancsolatai 

felújítók és  az építkezők, számára.  (Dr. Meggyesi Tamás: Települési kúlturáink című tanulmány - 1990) 

A FELÚJÍTÁS TÍZPARANCSOLATA  

1. Ismerd meg környezeted értékeit, mielőtt hozzányúlsz!  

2. Mutass példát szomszédaidnak és kövesd a jó példát!  

3. Újítsd fel az eredeti építészeti tagozatokat és díszítéseket, mert az Istenek a részletekben laknak!  

4. Használd ki a hagyományos beépítés előnyeit!  

5. Először az udvar felőli szárnyat bővítsd és tetőtéri ablakot is csak az udvarra nyiss!  

6. Garázst az utcára ne nyiss, a melléképületet a lakóházzal vagy a falazott kerítéssel szervesen építsd 

egybe!  

7. Próbáld rekonstruálni a hagyományos ablakosztást, mert a homlokzat a ház arca, ablaka pedig a 

szeme!  

8. Cseréld ki a vaslemez kaput hagyományos fakapura!  

9. Ápold a ház előtti virág- és növény sort, mert a tied!  

10. Ne zárkózz be, hanem lépj ki és segíts másoknak is!  

AZ ÉPÍTÉS TÍZPARANCSOLATA  

1. Mielőtt új épületet tervezel, kétszer is gondold meg, hogy a régit nem lehet-e felhasználni!  

2. A tervezéssel építészt bízzál meg!  

3. Ne feledd, hogy az építés közügy is!  

4. Próbálj alkalmazkodni a kialakult beépítéshez és az utcaképhez!  

5. A telek beépítésénél ne csak a házban, hanem udvarban és térfalakban is gondolkozzál!  

6. Az udvart úgy tervezd, mint a házadat: olyan helyiségekről van szó, amely fölül csak a tető hiányzik!  

7. Az oldalhatáron álló beépítést ne a szegénység, hanem a józanság és a kulturáltság jelének tekintsd!  

8. Használd a hagyományos környezetkultúra elemeit: a tornácot, a falazott kerítést, a tetőfeljárót, és 

töltsd meg új tartalommal!  

9. Az épület homlokzatánál alkalmazd a harmonikus arányrendszer törvényeit!  

10. A kevesebb több: az egyszerűség nemessé tesz! 

 



          

  

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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 

  

 

 



 

     Inke településképi arculati kézikönyv 2017  

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. 

. 
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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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Őrizük meg a kutakat, felújítva különös hangulatot jelentenek,valamint hasznossak az öntözésnél. 
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 Kerítés, térfal
5 

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. 

 

 

 

 

 



          

 

A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: tájépítészeti útmutató: 

 

Kertek  

 A kert az épített környezet része, közvetlen életterünk szabadtérre 

kiterjesztett közege, amely akkor tölti be szerepét, ha harmonikus 

egységet képez az épülettel, amelyhez kapcsolódik, ezért fontos, hogy 

kertkialakításnál az épület stílusához, üzenetéhez illeszkedő 

kertépítészeti megoldásokat alkalmazzunk. Ugyanakkor a kert nem 

csak az épületbelső kiterjesztésére, hanem a táj közelebb hozására is 

szolgál, ezért célszerű a táji adottságoknak és flóravilágnak megfelelő, 

főként őshonos fajok alkalmazása, melyek illeszkednek 

környezetükhöz, a tájhoz. 

A külső szemlélő elsőként előkertünket pillantja meg, így ez a terület 

elsősorban díszítő szerepet tölt be. Erre a kertrészre célszerű olyan 

növényeket telepíteni, melyek nem csak virágukkal, hanem levelükkel, 

vagy termésükkel is díszítenek, s egész évben színesítik udvarunkat. A 

növényválasztásnál ügyeljünk az egy időben virágzók 

színharmóniájára, törekedjünk a gazdag szín- és formavilágra. Fafajok 

telepítésénél kerüljük a homlokzat teljes takarását, vegyük figyelembe 

a nyílászárók elhelyezkedését. 
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Kertünk más részein a növényzet megválasztásakor törekedjünk az emberi 

léptékhez való igazodásra, alkalmazzunk virágzó évelőket, cserjefajokat, s itt is 

vegyük figyelembe a növények egyéb díszértékű részeit is. Termésével díszít például 

a csíkos kecskerágó, a kerti madárbirs, téli díszt ad piros vesszőjével a 

veresgyűrűsom, vagy csüngő barkáival a mogyoró. Cserjék esetében célszerű több 

szintes állományt képezni alacsonyabb és magasabb termetű fajok alkalmazásával, 

illetve javasolt örökzöld cserjéket is telepíteni, melyek télen is takarást biztosítanak. 

A fák esetében közepes méretű, laza ágállású fajokat telepítsünk, kerüljük a túl sok 

sötétlombú fát és a tuják, illetve egyéb tűlevelű örökzöldek tömeges telepítését. 

Javasolt igazodni a falusi környezetben alkalmazott növényekhez, így jó választás 

lehet a különböző gyümölcsfák, például szilva, alma, körte, dió telepítése. 

Amennyiben telkünkön haszonkertet alakítunk ki, törekedjünk arra, hogy az 

rendezett, gondozott képet mutasson. Ez Inkén különösen fontos, hiszen a 

terepadottságok és az utcák elhelyezkedése rálátást enged a hátsókertekre is.  

Udvarunkon megjelenhetnek épített elemek is, mint a burkolatok, támfalak, filagóriák, 

növényrácsok. Ezek anyaghasználatában szintén igazodni kell a környezethez. 

Burkolatok esetén törekedjünk a földszínek alkalmazására, és ha tehetjük, 

válasszunk vízáteresztő burkolatokat, célszerű kerülni a beton elemes 

megoldásokat, válasszunk inkább helyette homokszínű terméskövet. Az egyéb 

építmények esetében törekedjünk a faszerkezetek alkalmazására, vagy ha 

fémszerkezetű építményeket készítünk, takarjuk azokat futó, kúszó növényekkel, 

mint például a trombitafolyondár vagy a lonc fajok.  



          

Utcakép, fásítás 

 Az utcák a település vonalas elemei, az áthaladók ezek mentén haladva alakítják ki a településről alkotott képüket. Keresztmetszetük jól 

tükrözi a telkek és utcák viszonyát, ezért fontos, hogy jól használható, harmonikus módon alakítsuk ki azokat. A településkép javításához 

nem szükséges nagy beavatkozás, hisz a rendezettség érzésének eléréséhez már a közterületek megfelelő fenntartása is látványos 

eredményt érhet el.  

Fontos a különböző területek, mint járda, zöldsáv, útburkolat megfelelő elválasztása, kijelölése is. A közlekedésbiztonsági szempontok és 

a rendelkezésre álló hely figyelembe vételével kell meghatároznunk a zöldsávok méreteit. Törekedjünk a minél szélesebb zöldsávok 

kialakítására. A területek elválasztására a szegélyek és sövények alkalmazása egyaránt megfelelő. Az útkereszteződésben azonban 

kerüljük ezek alkalmazását, engedjünk szabad látóteret az autósok számára, megkönnyítve így a közlekedéstA járófelületek, burkolatok 

kialakítása során a vízáteresztésre, tartósságra és az akadálymentességre kell törekedni. A burkolatok színében a visszafogott, semleges 

földszíneket válasszuk. Kerüljük a túl színes és túl tagolt utcaképet, valamint a sokféle burkolat kis területen való alkalmazását. 

Válasszunk olyan fajt, ami karaktert ad a településrésznek (pl.gyümölcsfák, nagylevelű hárs, dió). A fennmaradó helyeken engedjünk teret 

a spontán utcafásításoknak. Legjobban akkor járunk el, ha gyümölcsfák, berkenyék, csörgőfák és egyéb kis lombkoronájú fák telepítését 

szorgalmazzuk a lakosságnál. A telepítéskor beszéljünk szomszédainkkal, hangoljuk össze előkertjeink díszítését! Kerüljük a tuják és 

egyéb tűlevelű örökzöldek   
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Vízelvezető árkok, elektromos hálózat kialakítása 

Külön figyelmet kell fordítani az infrastruktúra hálózat elemeinek kiépítésére, 
nyomvonalvezetésére, a felszíni és felszín alatti elemek tájba illesztésére. Nem példa értékű 
egyes utcákon a betonoszlopok tartotta légvezetékek utcaképet zavaró hálózata. Egyre 
több településen lehetünk tanúi a vezetékek földkábellel történő kiváltásának, mely 
követendő példa lehet.Általános, minden településen lévő probléma, hogy az utcák képét 
rontják a betonoszlopos légvezetékek sűrű hálózata.  

A növényzeten és a villanyoszlopokon kívül a vízelvezető árkok és azok átereszei alakítják 
az utca arculatát. A településen ezek megjelenései kellően visszafogottak, a beton elemek 
helyett szerencsésebb választás a természetes tégla és a fából ácsolt átereszek. Az 
autóbeálló maradjon gyepes, nagy forgalom esetén a téglaburkolatú, esetleg zúzottköves 
keréknyomvonalat javaslunk kialakítani. Az árkot lehetőleg szintén hagyjuk gyepesen. 

A település zöldfelületeinek legfontosabb ismérvei, tervezési szempontok a következők

- Az utcaképet fásítással karakteresen megkülönböztethető szakaszokra osszuk! 

- A kerítés és az árok között magas cserjesáv kíséri a járdát! 

- A homlokzatot, kerítést és kertet nem takarja egybefüggő sövényel. 

- A telkek előtt kis lombkoronájú fák, laza tőtávval sorakoznak 

- Déli tájolású oldalkerteknél lombos fák (dió vagy almafa) árnyékolja az épületeket. 

- Érdemes hosszú évtizedekre előre gondolkodni, a ma telepített növényt még a 

gyermekeink, unokáink is élvezni fogják! 

- A kertben inkább egyszerű, gondozott, tágas gyepes felületek vannak burkolatok helyett 

- Igényes, nem túlzó kiültetések díszítik az előteret és az oldalkertet. 

- Tájhonos fajok uralkodnak a zöldfelületeken a mediterrán és északias növények helyett 

- Egyensúly a modern megoldások és a hagyományos formák között. 

- Minőségi anyagok és berendezési tárgyak. 

- A kert élettér. A háztáji kertművelés valamilyen formában megjelenik. 

-  Az árkok, autóbeállók egységes képet mutatnak.  
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Közterek, közparkok 

A közparkok, teresedések a település találkozási pontjai, ahol természetes környezet segíti a közösséghez tartozás érzésének erősítését. 

Egy településközpont kialakítása akkor megfelelő, ha a helyiek mind a magukénak érzik. Inke esetében a volt Szegedy-kúria parkja jelenti 

az egyetlen nagyobb kiterjedésű, valódi közparkot a településen. A lakosság számára továbbra is biztosítani és színesíteni kell a 

parkhasználat módjait és a parkban sétányokat, pihenőhelyeket, családi piknikezőket, vagy akár kisebb rendezvények megtartására 

alkalmas szabadtéri színpadot kialakítani, hogy a park közművelődési feladatokat is elláthasson. A kertben cserjék ültetésével szebb és 

kihasználhatóbb tereket alkothatunk a kissé monoton rendszerbe ültetett fák alatt. Adjunk helyet a játszótér mellett a különféle sportoknak, 

szabadtéri oktatótereknek. A parkberendezéseket a kúria méltóságához illeszkedő kovácsoltvasból és fából készült igényes eszközök közül 

válogassuk, kiválasztásukkor gondoljunk az idősebbek igényeire is!  Nagyobb zöldfelületi fejlesztést igényel a templom és az futballpálya 

és játszótér környezete. Az előzőekben javasoltak itt fokozottan érvényesek. 

A telepítendő növényfajok esetében elég, ha a meglévő jó gyakorlatot folytatjuk. Az általános iskola kertjében bőséggel állnak 

rendelkezésre szép, jól használható és a helyi viszonyok között bizonyított fafajok, amelyeket bátran alkalmazhatunk nagyobb tömegben. 

Cserjék közül a fagyal, a gyertyán és a bangitafélék ajánlhatók nagyobb tömegben. A zöldfelületek fejlesztésénél mindenesetre bízzuk a 

tervezést tájépítész vagy kertész szakemberre!  
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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 
tetőhajlásszögeknek legyen megfelelő. 

 Az épület megfelelően illeszkedjen a terephez.  

 A csapadékvíz átgondolt módon elvezetése kerüljön. 

 A homlokzati nyílások mérete, elrendezése a szőlőhegyi  régi 
épületek összhangjába megfelelően illeszkedjen. 

 Az épület homlokzatképzéseknél a hagyományos anyagok 
használata javasolt. 

 

 



          

Terepalakítás 

 

 

 

 

Épületmagasság, tömegformálás 

 

 

 

Tetőhajlásszög 

 

 

 

 

 

 

  

Javasolt a telek eredeti természeti állapotát, terepformáit megtartani, az 
adottságokhoz alkalmazkodni. Így tudjuk a leggazdaságosabb megoldást 
elérni és , így tudunk legjobban illeszkedni a környezetünkhöz is.  
Fontos, hogy a az épület elhelyezésénél figyeljünk a terep adottságaira. 
Az olyan terepre illesztés, amikor az épületet nagymértékű feltöltésre 
helyezik nem elfogadható: csúnya mesterséges domb keletkezik, a 
teherbíró talajrétegig mélyített alapozás felesleges költségtöbbletet okoz. 

 

   

A szőlőhegyen is fontos, hogy milyen a hajlásszöge épületeink tetőszerkezetének. Az általános tetőhajlásszögtől eltérő 

tetőhajlásszög alkalmazása rontja az összképet. 

Javasolt a szőlőhegyen meglévő épületek épületmagasságának, tömegformálásának a követése. A környezethez alkalmazkodó 
épület- tömeggel megtartjuk a terület eredeti léptékét, harmóniáját. Ezen a területen az egyszerű tömegformálás a jellemző. 
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Anyaghasználat 

Szín 

Tornác 

A szőlőhegy épületeire a hagyományos visszafogott színvilág alkalmazása a jellemző. Ezeket a színeket szeretnénk megjeleníteni az új 

épületeinken is, a meglévő épületek felújításánál pedig megtartani. 

 

 

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

 

A régi szőlőhegyi épületeknél megtalálható volt a tornác. A tornác védelmet 

nyújt az időjárás szélsőségei ellen, valamint fontos hangulati elem is.  

Tartsuk meg, újitsuk fel régi tornácainkat, valamint az új épületeinknél 

építsünk tornácot. 

Újonnan épülő, valamint a tornác átalakításánál részesítsük előnyben a 

hagyományos egyenes záródást, valamint a hagyományos fa és tégla 

szerkezetet.  

 

 ✓ 



          

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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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. 

. 
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 Legfontosabb tervezési szempontok a következők: 

 A  funkció által megkövetelt igények teljesítése mellett figyeljünk a környezehez történő illeszekedésre is. 

 A területen kialakult beépítési módhoz igazodjunk. 

 Az épület tömegének arányaival harmonizáljon a meglévő épületekkel. 

 Az épületeknél a tetők hajlásszöge a kialakult tetőhajlásszögeknek legyen megfelelő. 

 Fontos a terephez való illeszkedésre, az előnyös tereprendezés kialakítására odafigyelni. 

 A csapadékvíz jó elvezetése  átgondolt tervezést igényel. 

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

 Az épület homlokzatképzéseknél a hagyományos anyagok használatára törekedjünk. 

 A kisebb épületcsoportok kilakítására törekedjünk a környezethez való jobb illeszkedés érdekében. 
 A visszafogottabb színeket és a föld színeit alkalmazzuk. 

 Szakember által megtervezett megfelelő növényültetéssel kedvezőbb környezeti megjelenést tudunk elérni a gazdasági 

épületeinknél is. 

  
 

A gazdasági épületek telepítésénél ügyelni kell arra, hogy azok minden esetben tájba illesztetten: a korábbi helyükön, illetve a 
szegélyek mentén történjen, ne az összekötő utak mellett, hanem azoktól elválasztva, legalább 100 méter távolságra létesüljenek. 
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 Legfontosabb tervezési szempontok a következők: 

 A  funkció által megkövetelt igények teljesítése mellett figyeljünk a környezehez történő 
illeszekedésre is. 

 A területen kialakult beépítési módhoz igazodjunk. 

 Fontos a terephez való illeszkedésre, az előnyös tereprendezés kialakítására odafigyelni. 

 A csapadékvíz jó elvezetése  átgondolt tervezést igényel. 

 A visszafogottabb színeket és a föld színeit alkalmazzuk. 

 

  



          

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

Az erdőterületek mindegyike tájképi és jelentős részük ezen felül európai szintű természetvédelmi oltalom alatt is áll ezért a fenntartható 

erdőgazdálkodás mellett a természetvédelmi funkció betöltése a fő feladat. Turisztikai turisztikai funkciók telepítését ezen a területen nem 

ajánljuk, őrizzük meg a területet a természet számára érintetlenül és az erre kijelölt erdőerületeket hasznosítsuk idegenforgalmi célokra! Az 

erdőkben a kialakult tájhasználat és a tájkép egyediségének hosszútávú megőrzése a legfontosabb szempont, amit a bolygatott területek 

helyreállításával, a honos fafajok megválasztásával, a tájidegen fajok irtásával, a mocsaras, lápi élővilág megőrzésével érhetünk el.  

Az erdőterületeken új építmény elhelyezése csak az erdő fenntartásához, illetve természetvédelmi célú kutatáshoz kapcsolódóan javasolt. 

Anyaghasználatukban igazodjanak a környezethez, elsősorban faanyag felhasználását javasoljuk. Minden erdei létesítmény, berendezés 

tervezése előtt a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósággal kell egyeztetni azok megjelenéséről, tájba illő formai kialakításáról. 

Pihenőhelyek és tanösvénypontok berendezésekor ügyeljünk a tisztaságra is, helyezzünk el hulladékgyűjtőket. 
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Az Inkei-horgásztó és a Pádi-víz körüli terület spontán települt puhafás 
erdőfoltokkal, nedves rétekkel és vízfelületekkel vegyes. Tájképi jelentősége ebben 
a változatosságban és vízközeli jellegnek közszönheti, így a területen a 
fenntartható erdőgazdálkodás mellett a turisztikai potenciál a kihasználása lehet jó 
lépés a meglévő természeti adottságok megőrzésével! 

Az egyetlen javasolható intézkedés az okszerű, fenntartható - lehetőség szerint 
szálaló - fakitermelés folytatása, őshonos lombhullató, vegyes korösszetételű 
faállomány fenntartása. Az esetlegesen elhelyezésre kerülő gazdasági, illetve 
turisztikai rendeltetésű építmények, játszóterek, tanösvények kialakításakor 
ügyeljünk arra, hogy az erdei környezetbe illő anyaghasználatot (fagerendás, ill. 
terméskővel burkolt felületek) válasszuk, valamint az új építmény szervesen 
illeszkedjen a helyi építészeti formavilághoz. Az épületek, turistapontok, útjelző 
táblák, pihenőhelyek stb. kialakításakor mindenképpen javasolt a Duna-Dráva 
Nemzeti Park Igazgatósággal és a környező települések önkormányzataival 
felvenni a kapcsolatot, hogy az egész térséget egységes turisztikai arculattal 
láthassuk el! 

Az új építményeket, nagyobb épületeket a vízfelülettől, pataktól minimum 200 
méterre, fákkal körbeültetve helyezzük el. 

Interaktív táblák             és játszószerek (forrás:       PatkoStudio, Pagony Kft.) 

 

 (forrás Pagony Kft.) 

 



          

A település körüli nagy kiterjedésű szántóterületeken a patakokkal, galériaerdőkkel, 

erdőfoltokkal tagolt mezőgazdasági karakter fenntartása és erősítése a javasolt táj- és 

településképvédelmi intézkedés. Az útmenti fasorok, erdősávok telepítésével nem 

csupán esztétikailag javítunk a terület minőségén, hanem a defláció és a talaj 

kiszáradásának csökkentésével termőföld- és vízminőségvédelmi szempontoknak si 

eleget tehetünk, nem beszélve az ökológiai hálózatra gyakorolt pozitív hatásról.  

A karakterterület szélein, az erdőművelésű területekbe ágyazva nagyob kiterjedésű 

ipari-mezőgazdasági üzemi területek helyezkednek el. Új telephelyeket ezekhez 

csatlakozva helyezzzünk el, ennek akadályozása esetén ügyeljünk, hogy a művelési 

ágak szegélyei mentén települjenek és semmi esetre se a szántóföldek közepén, se 

az összekötő utak mellett közvetlenül, hanem azoktól térben és növényzettel 

elválasztva, legalább 100 méter távolságra létesüljenek. Az új épületeket ligetes 

elrendezésben telepített, őshonos fafajokból álló, háromszintű takarófásítással kell 

ellátni. Az örökzöldek alkalmazása és a túl szabályos fasorok telepítése nem 

megengedhető. A fajok megválasztásakor a Duna-Dráva Nemzeti Park által javasolt 

lombhullató növényfajokból javasolt válogatni (lsd. a Településképvédelmi-rendelet 

mellékletét).  
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A tájképvédelmi oltalom alatt álló, de emellett természeti szempontból is fontos nedves 

élőhelyekre és réti területekre a következő ajánlásokat tehetjük a karakterterület 

fennmaradása érdekében: 

A meglévő természetvédelmi szempontú területkezelést és az ökológiai 
gazdálkodásban jó gyakorlatokat (pl. fenntartható legeltetés) minél szélesebb körben 
ismertté kell tenni. A természetes élőhelyeket megőrzése és fejlesztése a legfőbb 
javasolható tevékenység, amit a Nemzeti Park Igazgatósággal szoros 
együttműködésben kell végeznie minden érintett tulajdonosnak. 

A karakterterületen csak a természetvédelemmel és az ökológiai gazdálkodással 
összeegyeztethető építmények, illetve turisztikai célú berendezések, információs 
táblák helyezhetők el. Ezek arculati megjelenése illeszkedjen a táji és építészeti 
környezetbe és kialakításáról, formavilágáról, szín- és anyaghasználatáról, telepítési 
módjáról minden esetben a Duna-Dráva Nemzeti Parkkal kell egyeztetni. 

Elektromos- és hírközlési hálózat, kerítések nem találhatók a területen, ezt 
mindenképp meg kell őrizni. Hirdetések és reklámtáblák nem helyezhetők el!   [5] 



          

 

 

A szőlőművelés érdekes színfoltja és megőrzendő eleme Inke táji környezetének, amelyben fontos 
karakteradó elem a szaba szabályos sorokba ültetett szőlő- és gyümölcssorok látványa és a dombokról 
tapasztalható szép látványkapcsolatok, a dombokban kialakult löszmélyutak. Elsődleges fontosságú tehát 
az ültetvények megtartása, amit minden eszközzel érdemes támogatni. 

A szőlő- és gyümölcsfajtáktól eltérő növények telepítése csak korlátozottan ajánlott. Minden épület szép társa 
lehet egy-egy magasabbra növő diófa, ami árnyékával enyhet ad a nyári melegben, ám ezeket se nagyobb 
tömegben, se távolabb, a szőlősorok között már ne alkalmazzuk. Őrizzük meg és tartsuk nagy becsben a 
szőlőhegyen lévő öreg gyümölcsfákat! Ezeket minden eszközzel igyekezzünk szaporítani, átörökíteni! A 
sorok végén, nagyobb sorközökben bátran ültessünk rózsasorokat, vagy gyümölcsöt érlelő cserjefajokat (pl. 
som, bodza, kökény stb.). 

A területen kerítés létesítése nem javasolt. Vagyonvédelmi okokból, illetve vadveszély esetén jelzésszerű 
könnyű dróthuzalos kerítés (nem dróthálós) alkalmazható, de a magasabb szintkülönbségek leküzdésére 
tömör homokkő támfalakat, vagy kerítéseket is létesíthetünk! Ezek tetejét bátran díszítsük mutatós 
félcserjékkel! Jó megoldás lehet az ökológiai szempontból előnyös nyesedékekből épített sövénykerítés! 

  

[7] 
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A korszerű 

igényeket 

kielégítő 

lakóépületek 

tömegalakításuk

-kal, 

anyaghasználatu

k-kal jól 

illeszkednek 

falusi 

környezetükhöz. 

Az épületek 

Boldogasszonyf
án állnak. 

 



          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

A régi épületeink igényes 

karbantartásával, 

felújításával kapcsolódhatunk 

településünk múltjához, így 

megőrizhetjük településünk 

hagyományos karakterét. 
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Az új építésű lakóépület tömegarányaival tornácával 

illeszkedik a falusias környezethez 

Somogyszentpálon. 

 

 



          

 

Az épületeken elhelyezésre kerülő cégfelíratoknál, cégéreknél is fontos, hogy annak anyaga, formája illeszkedjen az épülethez. 

A fából készült buszváró jól illeszkedik a környezetéhez. 
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