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BEVEZETÉS

Jelen Településképi Arculati Kézikönyvben szeretnénk bemutatni minden kedves nemeskocsi lakos és községünk iránt érdeklődő számára, településünk sajátos épített környezetének
karaktereit, jellegzetességeit.
Különös hangulatot biztosít Nemeskocsnak az, hogy két vulkanikus tanúhegy: a Somló és a Ság hegy ölelésében helyezkedik
el. A velük lévő vizuális kapcsolat kihatott az itt élők gondolkodásmódjára, az alkalmazott építészeti elemekre, a történeti
településrészen álló épületek homlokzatának, színezésének
kialakítására, a kertek, közterületek gondozottságára.
Ezt az évszázadok során kialakult, egyedi arculatot szeretnénk
megőrizni és kiindulópontként ajánlani a jövőbeni felhasználásra váró területeink beépítési módjának meghatározásához.
Ebben a törekvésben nyújt szakmai segítséget a Kézikönyv tanulmányozása, rávilágítva a lehetőségekre és követendő, szép
példákkal mutatva utat az új építkezésekhez.

László Kálmán Ervin
polgármester
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„Magyar falu Vas vármegyében. Földes urai több uraságok. Lakosai katolikusok. Fekszik Jánosházához egy mérföldnyire, határa szoross, és nem igen termékeny, vagyonnyai különfélék, fája van.”
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Vályi András, XVIII. század

NEMESKOCS BEMUTATÁSA

Nemeskocs Vas megye keleti szélén, Veszprém megye határában fekszik. A 7,93 km2-nyi területű Marcal menti község lakossága, a 2016. január 1-i állapot szerint: 297 fő, közigazgatásilag a
Celldömölki járásba tartozik. A régészeti leletek alapján feltételezhető, hogy a település már az
ókorban is lakott terület volt, azonban neve csak egy 1399-es oklevélen tűnt fel először, ahol
Koch néven említették. Közúton a 8459-es összekötő úton, Izsákfa felől, vagy déli irányból Bobán át lehet megközelíteni, de vasúti megállója is van, a Szombathely-Celldömölk-Budapest
vonalon.
A sík vidéken, az egykori berkek helyén ma rét, legelő és szántóföld található, erdő a nyugati
határszélet borítja. A történeti település a község főútja, a Petőfi utca mentén alakult ki. A régi
házak zömében előkertek nélkül épültek a telkek oldalhatárára, és az utcavonal felé tömör
kőkerítést emeltek. A telkeken gyakori volt az udvari kamra. A később kialakított Kossuth és
Rákóczi utcák már szélesebbek lettek, így lehetőség nyílt útszéli fásításra.
A főutca ma is hangulatos, egységes szerkezete megőrizte a település korábbi képét, ami jól
látszik az I. katonai felmérés (1782-85) közötti térképén.
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A település életét, múltját eleveníti fel a nemrégiben átadott
falumúzeum. A múzeum úgy van berendezve, hogy korhű képet
mutasson az érdeklődőknek, bemutatva a településen élők korábbi mesterségeit, szerszámait, mindennapi eszközeit.

A település vizuális kapcsolata a Ság heggyel:
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ÖRÖKSÉGÜNK

A község legismertebb nevezetessége a helyi védelemmel rendelkező, 1792-ben épült evangélikus templom, melyet Mindenszentek tiszteletére szenteltek fel. 2014-ben teljes felújítás keretében alakították ki a
mai megjelenését.
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A településkép védelme érdekében ugyancsak helyi védelmet kapott a főút – Petőfi utca
- mentén az 1841-ben épült
harangtorony. A fából ácsolt
harangláb ma is jellegzetes
motívuma a falunak.
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Helyi védettségű, régi építésű lakóingatlan áll a Petőfi
utca 29. szám alatt. A tornácos parasztház tömör kerítése
deszkából épült, tornáca külön bejárattal rendelkezik.
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Helyi védelemmel rendelkezik a Petőfi utca 85-ben álló ház is. A különböző méretű és osztásközű, utcafronti ablakok egységes díszítőelemmel vannak ellátva, így
alkotva szabályos, harmonikus homlokzatot.
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PARASZTI ÉPÍTÉSZET

A településen jelenlévő paraszti építészet eleme a tornácos egysoros lakóház.
A nyílás kialakításakor jellemző a két- és háromablakos változat is, azonban a
tornác mára kevésbé számít a község jellegzetességének. Szerencsére azonban
még találkozhatunk vele néhány öregebb épületnél, melyek megtartása ajánlott.
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A
földművelőállattenyésztő életforma
hagyományairól
árulkodnak a néhol még
fellelhető, mára inkább
használaton kívüli, jellegzetes,
tapasztásos
technikával
falazott,
deszkaoromzatos gazdasági épületek, a gabona szekérrel történő
behordására alkalmas
méretű, ácsolt fa kapukkal. Ezek mára elavultak, pótolandó vakolatuk ugyan hiányzik,
de így is szépen idézik
Nemeskocs múltját.

12

4

ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK
NEMESKOCSON

A Marcal és mellékágai az ideszállított hordalékkal feltöltötték a korábbi ingoványos, mocsaras terület, ami ideális helyszínnek bizonyult a település kiépítéséhez. A folyó megalapozta Nemeskocs gazdaságát is: a vizekben bőven akadtak halak, az erdőben vadak, a lankás sík vidék pedig ideális volt
búzatermesztéshez. A lakosság egy része ma is a mezőgazdaságban dolgozik, de jellemző a közeli
városokba, főleg Celldömölkre való napi ingázás.
Nemeskocs egyes településrészei nem egységes karakterűek. Ezeket a különböző területeket a következő fejezetekben mutatjuk be. A bemutatást követően pozitív példákkal, ajánlásokkal szeretnénk segíteni a kedvező településkép megőrzését, egyfajta iránymutatóként szolgálva a jövőbeni
fejlesztésekhez.
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A Nemeskocs külterültét képző táj felszíne tagolatlan, nem jellemzik jelentősebb szintkülönbségek. A külterület többségi része (75%-a) mezőgazdasági művelésű, mely majdnem teljes egészében magántulajdonban van. A község területén korábban sem voltak jelentős erdőségek, napjainkban is csak a nyugati határszélen vannak zömében magántulajdonú erdőfoltok. Nemeskocs
folyója: a Marcal, a külterület keleti szélén folyik. Vízgyűjtő területébe tartozik a XX. században
mesterségesen kialakított csatorna: a Merseváti-övárok. A vasúttól, illetve a csatornától keletre
kezdődik a Marcalhoz kapcsolódó Országos Ökológiai Hálózat Magterülete. A Magterület
nemeskocsi kiterjedése egyben része egy tőle független, nagyobb természetvédelmi kategóriájú
rendszernek: az Európai Unió Natura 2000 ökológiai hálózatának. A térség biodiverzitását tovább
növeli a Merseváti-övárok északi fele mentén lévő ex lege lápvidék.
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Történeti településrész
A Petőfi utca mentén épült ki a történeti településrész, egységes utcaképet alkotva. A fésűsen
elhelyezkedő telkeken belül a lakóépületek oldalhatáron állva, legtöbbször előkert nélkül csatlakoznak az útszélhez, homlokzati kapcsolatot kialakítva a közterületekkel. A főút vonala mentén megfigyelhető a történelmi beépítés, az egységes utcaképből a jelentős középületek sem
emelkednek ki. A település növekedése, fejlődése során megfigyelhető egyes parasztházakon,
hogy azokat a régi építészeti jegyeket megőrizve újították fel. A Petőfi utcánál kialakult központi területek a templom, illetve a művelődési ház környékén összpontosultak.
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Újabb beépítés

A község növekedésével együtt újabb területeket
jelöltek ki beépítésre. Így jött létre a Kossuth- és a
tőle délre fekvő Rákóczi-, valamit a Vasút utca. Mindegyik merőleges Nemeskocs főútjára. Ezek az utcák
nagyobb szélességgel létesültek, így a járda mentén
fasor telepítésére nyílt lehetőség.
Az új beépítésű településrészek stílusa eltér a régi
településmagtól. A településkép harmóniájára jó
példa a lassan feledésbe merülő tornác modern,
bejáratot kiemelő változatának visszatérése, ami
szépen reflektál, a történeti településrész hagyományaira.
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Zöldfelület
KÖZPARK
Nemeskocs község közhasználatú zöldterülete a
Petőfi és a Rákóczi utca
kereszteződésében található játszótér. Területe
meghaladja a 3370 m2-t,
és déli irányban, szükség
szerint, tovább lehet
bővíteni, mintegy 2000
m2-rel. Sokféle játszóeszköz található a területen,
melyek megfelelő kikapcsolódási és találkozási
lehetőséget biztosítanak
a különböző korú gyerekek számára.

SPORTPÁLYA

Nemeskocs sportpályája a falu északnyugati
végén kapott helyet,
lakóterületek és szántóföld között. A gyepes
terület
elsődleges
funkciója a labdarúgópálya, azonban nagyobb közösségi rendezvények helyszínének is megfelelő.
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Vasúti megállóhely
A települést nem csak közúton, hanem vasúttal is meg lehet közelíteni, mivel Nemeskocson halad át a
térség egyik legfontosabb vasútvonala. A kétvágányúsítás már a 1980-as években elkészült, elősegítve a
gyorsabb haladást. A villamosított vasútvonalon Nemeskocs megálló Celldömölk és Boba állomás között
helyezkedik el.
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Temető
A település temetője a közigazgatási határon belül, a
lakott területtől délre található, határosan a bobai temetővel. Szükség esetén bővítésre is van lehetőség.
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Természetközeli területek
A település belterületét mezőgazdasági területek főleg szántók és gyepterületek ölelik körül.
A vasúttól keletre fekszik a Natura 2000
természetmegőrzési terület.

20

6

ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
Történeti településrész

TELEPíTÉS

Családi házakat a történeti településrészen, az oldalhatár mentén, az utcára
merőlegesen ajánlott építeni, homlokzati kapcsolatban a közterülettel. A
nem az utcára merőleges, illetve indokolatlan mértékben hátrahúzott családi ház építése nem javasolt. A házak
mögött növényzettel határolt, védett
kertek alakíthatók ki.

KERÍTÉS
A Petőfi utca mentén javasolt a tömör kerítés létesítése, aminek legfeljebb 180 cm a magassága. A hagyományos kerítésépítéshez tartozik, hogy a tömör szerkezeten kívül gyalogbejáróval és különálló
kocsibehajtóval is rendelkezhet.
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TETŐFORMA
A hagyományos beépítésű területen a tetőszerkezet egységes,
elől oromfalas vagy gyakran lekontyolt. Javasolt, hogy az új
házak tetőzete minden esetben
illeszkedjen a már kialakult utcaképhez.
Ennek érdekében, ha az épület
szomszédságában nyeregtetős
épületek helyezkednek el, ne
összetett tetőformájú épület
épüljön oda, hanem odaillő nyeregtetős.
Ha az építési telek környezetében sátortetős épületek a gyakoriak, akkor oda ne összetett formájú tető kerüljön, hanem a
szomszédokhoz hasonló tömegű
és formájú szerkezet.
ANYAGHASZNÁLAT (SZÍNEK)
Nemeskocson, a történeti településrészen az egyes épületek
színvilága, habár eltérő, mégis
jelen van egyfajta visszafogott
illeszkedés, amit a hasonló
anyag- és pasztell színhasználat
okoz.

A településrészen, új épületek
kialakításánál mind anyag- mind
pedig színhasználatban ajánlott
az illeszkedés. Nem alkalmazható a kirívó vagy feltűnő színhasználat, csak úgy, mint a fényes felületű fémlemezzel történő fedés és burkolat sem.
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MAGASSÁG

A főutca mentén elhelyezkedő
házak magassága közel azonos.

Az újonnan épülő épületeknek
magasságukkal is illeszkedniük
kell a településrészbe. A túl
magas épületek nem valók Nemeskocsra, a szomszédos épületek homlokzatmagassága hasonló léptékű legyen.
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KERTEK
Nemeskocson az egyedi telkes kertek alkotják a zöldfelületi rendszer alapját. Ezek a kertek általánosságban a lakótelkek 40-50 %-át teszik ki. Jellemzőjük a funkcionális tagolódás, leggyakrabban vegyes használatúak, vagyis haszon- és díszkertek is egyben. A díszkertek leggyakrabban a kert első felében, akár az
utcáról láthatóan vannak kialakítva, míg a haszonkertek nagyjából a telek felétől húzódnak a végéig.
Rekreációs hatásuk mellett gazdasági és településkép-formáló jelentőséggel is bírnak. Javasolt zöldségkert létesítése mellett fűszerkert kialakítása is, melyre jó példaként szolgál a felújított közösségi ház
kertje.
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A templom mögött, a vasúti megállóból szépen gondozott, hagyományos, nagyparcellás haszonkerteket
láthatunk. Itt mind a zöldség-, mind a gabonatermesztés jellemző. A lakóházak mögötti, régi parasztgazdasági épületek ezen a területrészen megtartották funkciójukat. Ezen hagyományos gazdasági épületek megőrzendők, felújítandók, az ugyanazon telekre készülő, új építésű melléképületeknek pedig
megjelenésükkel illeszkedni javasolt hozzájuk.

25

Újabb beépítés
Telepítés
Az újabb beépítésű területeken is az oldalhatáron álló beépítés a megengedett. A házak körül ki lehet
alakítani növényzettel határolt, védett kerteket (elő-, oldal- és hátsókert).

Anyaghasználat, színezés
A tetők fényes hatású, vagy harsány színű fémlemezzel való fedése nem megengedett. Nem javasolt
továbbá a bádoglemez- vagy bitumenes zsindely fedés alkalmazása, helyettük természetes színű cserépfedés ajánlott. Tájképvédelmi szempontból a színvilágnak a településképbe illeszkedőnek kell lennie,
ami pasztell, világos illetve földszíneket jelent.

Tetőforma
A tetőzet tömegét úgy kell kialakítani, hogy az egyszerű formák alkalmazásakor illeszkednie kell a meglévő utcaképbe. Új tetők építésekor, vagy meglévők átalakításakor, a magastetők hajlásszögének illeszkednie kell a csatlakozó épület, illetve a közvetlen közelben lévő tetősíkok hajlásszögéhez.
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KERÍTÉS
Az újabb beépítésű területeken tömör utcafronti kerítés kialakítása nem megengedett, csak áttört kerítés
létesíthető. Teljes magassága nem haladhatja meg a 160 cm-t, amelyből a tömör lábazat legfeljebb 60 cm
magasságig épülhet, felette fa lécezésű kerítésmezők kialakításánál legalább 20%-os, egyéb anyaghasználat
esetén legalább 50%-os áttörtséget kell biztosítani. Belső kerítésnek drótfonat vagy léckerítés javasolt,
legfeljebb 20 cm-es tömör lábazattal, 2 m-es maximális magassággal. Nem ajánlott a nádszövettel való
zárás, valamint nem alkalmazható műkovácsolt vas, látszóbeton vagy zsalukő.
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KÖVETENDŐ PÉLDÁK

KERÍTÉS – Történeti településrész
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KERÍTÉS – Újabb beépítés
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ABLAK
Mivel az épületek megjelenését nagyban befolyásolják a nyílászárók, nem mindegy milyen módon nyit általuk az épület a külvilág felé. Mind a történeti, mind pedig az újabban beépített településrészen a kétszárnyú
ablakok a jellemzőek, melyek fából készültek. A falu hagyományainak megőrzése érdekében, az új és a felújítandó épületeknél egyaránt, a fa nyílászárók alkalmazását kell előnyben részesíteni a műanyagokkal
szemben, műanyag ablak esetében is legalább fa mintázatút kell választani.
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MŰSZAKI BERENDEZÉSEK
Az utcakép megőrzése érdekében, minden beépítési típusnál ajánlott a ház használatához szükséges
műszaki berendezéseket (klíma külső egység, napkollektor, antenna, épített kémények), nem az
utcafronti homlokzaton, közterületről kevésbé látható módon elhelyezni. Az épület hátsó oldalán
kívül megoldást jelenthet az előkertben, növényzettel takart kialakítás.
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RÉSZLETEK
Akár a házak homlokzatképzésén, vagy a kerítéseken és a kerti tárgyakon, változatos
motívumokkal díszített elemek teszik még gazdagabbá Nemeskocs építészeti arculatát. Ezeket egészítik ki a szépen gondozott előkertek, a közterületi virágosítás. Megtartásuk, alkalmazásuk a jövőben is javasolt.
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