
MALOMSOK

Településképi Arculati Kézikönyv





TARTALOMJEGYZÉK

1. Köszöntő 5

2. Bevezetés 7

3. Malomsok bemutatása 9

4. Örökségünk 17

5. Természeti táj 37

6. Eltérő karakterű településrészek 41

7. Építészeti Útmutató 53

8. Kertek, udvarok 63

9. Mai Példák 67

10. Részletek 71

11. Hirdetések/Reklámfelületek 81

12. Impressum 83

2 | 3





ELŐSZÓ

Tisztelt malomsoki lakosok és tisztelt érdeklődők !

Nagy örömömre szolgál, hogy átnyújthatom Önöknek a településünk értékeit bemutató

Településképi Arculati Kézikönyvet, melynek célja egy harmonikus településkép

alakulásának elősegítése. E Kézikönyv lapozgatása kellemes időtöltésnek ígérkezik, hiszen

Malomsok gyönyörű természeti környezetét, építészeti stílusát, arculatát mutatja be. Irányt

mutat lakóhelyünk további fejlesztéséhez. Ez az ismeretanyag segítséget kíván nyújtani

ahhoz, hogy minél többet megtudjunk saját településünkről, annak kivételes adottságairól

és nehézségeiről.

Az örökségvédelem elsősorban a helyi közösségek feladata, amit a helyben lakók tudnak
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megvalósítani. Fontos számunkra a falusi hangulat, az építészeti motívumok, díszítések

megőrzése. A világ folyamatosan változik, fejlődik. Szűkebb környezetünk, jelen esetben

lakóhelyünk fejlesztése során oda kell figyelnünk a rendezett falukép megtartására. Az itt

élő vendégszerető, ügyes kezű, hagyományokat tisztelő emberek, a mai napig igyekeznek a

falu utcáit kézműves alkotásaikkal díszíteni, hiszen nem mindegy milyen környezetben

élünk.

Reméljük, hogy ez a kiadvány segítséget nyújt és pozitív szemléletváltozást idéz elő a

faluban későbbiekben építkezni, illetve felújítani kívánkozók számára, és a településképi

előírásokat betartva törekszik az egységes falukép megtartására.

Várunk minden kedves érdeklődőt, hogy személyesen is megtekintsék településünk

természeti értékekben gazdag környezetét és megtapasztalják az itt élők vendégszeretetét,

a falu csendjét és nyugalmát.

Fintáné Dóra Mária

polgármester
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BEVEZETÉS

Egy település arculatát, az épített és természeti környezete határozza meg. A településkép

védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény - többek között -, a napjainkban bekövetkezett

építésügyi változások következtében, a települések megváltozott érdekérvényesítő szerepét

hivatott erősítni. A települések lehetőséget kaptak, hogy saját maguk határozzanak meg

olyan településkép-védelmi követelményeket, amelyekkel erős befolyással lehetnek a saját

településük művi és természeti környezetének alakítására és védelmére, ezek keresztül a

2

településük művi és természeti környezetének alakítására és védelmére, ezek keresztül a

településük arculatának formálására. A települési épített és természeti környezet

megjelenését meghatározó jellemzőket és elvárásokat összefoglaló és bemutató

településképi arculati kézikönyv - a települési törvény meghatározása értelmében – a

települések minőségi formálásának egyik eszköze. Építészeti szemléletformáló célt szolgál,

a helyi szabályrendszer kialakításának szakmai megalapozása érdekében. Egy olyan

településmarketing eszköz, amellyel a települések az egyediségüket, sajátosságaikat tudják

közvetíteni, ha úgy tetszik egy helyi építészeti illemtankönyv. A kézikönyv összegyűjti a

település helyi építészeti stílusjegyeit, melyeket egy építkezésnél, beruházásnál mind az

építtetőnek, mind a tervezőnek célszerű figyelembe vennie, alkalmaznia az építészeti

részletek, a lépték, tető, nyílászárók, kerítések, természeti környezet stb. tervezése és

megvalósítása során. A kézikönyv célja, hogy közérthető formában, jó példák bemutatásával

kézzelfogható segítséget nyújtson annak érdekében, hogy esztétikus otthonok, épületek és

ezeken keresztül rendezett utcakép és minőségi településkép alakulhasson ki.
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MALOMSOK BEMUTATÁSA

Malomsok jelenleg Veszprém megyéhez tartozó település. A Kisalföld déli peremén, a Rába

és a Marcal által körülzárt területen fekszik, a Pápa-Győr és Pápa- Csorna közlekedési utak

között. Közvetlen szomszédjai nyugatról Marcaltő, kelet felől Csikvánd, délről Takácsi,

északról Sobor, melytől a Rába folyó választja el. A település 1325-1760 között egységes

falu az ómalomsoki falurész helyén, majd 1760-1960 évek között Ó- és Újmalomsok néven

két önálló település, végül az 1950. szeptember 6-án életbe lépő belügyminiszteri rendelet

alapján Malomsok néven egyesített község, mely Pápa városától 16 km, Győr városától 35

km távolságra helyezkedik el. Malomsok a malmokra vezethető vissza, eredetét, kialakulását

tekintve (vízi - vagy vízen úszó gabona-vagy/és sóőrlő malmok) ezek létezéséről

származtatja a falu a nevét. Mely szerint: „malmos falu'', más értelemben egy hely, ahol

3

malom van.” Erdősséget, sűrűt jelentő névre, a hagyomány szerint a „suk” szóra utal

elnevezése. Mulunsuk néven hallunk először róla az 1325-ös években.
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Már korábban külső részeit, Ponyvád-pusztát 1037-ben István király oklevelében

megtaláljuk, ez a rész azonban a tatárjárás idején odaveszett. Tördemicz - pusztát 1280-ban

– területe király katonáinak birtoka volt.

forrás: Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára Bp., 1983. 401 .

Ezektől az évektől már Győr-Moson-Sopron vármegyéhez tartozott. Az 1609-es évek után

újjáépült, azonban 1683-ban a Bécs felé tartó törökök újra lerombolták. A Marcal másik

oldalán próbáltak érvényesülni lakosai, és létrejött Új-malomsok. 1700-as években láthatjuk

felépülni az evangélikus templomot, mely a korábbi fatemplom helyén áll. Az idők során a

négy folyó sok kárt okozott, mely a falut határolja. A Rábát 1876-ban, a Marcalt és a

Gerencét 1966-ban szabályozták. 1963-ban a Marcal folyó kiöntött, és számos házat tett a

földdel egyenlővé. Nevére visszavezethetően folyóin több malom állt. Vélhetően az 1870-es

években a szabályozások miatt a Rábaszabályozó Társulat a hullámtérben álló malmokat

megvette, lebontotta, azzal az érveléssel, hogy azok gátolják a víz folyását. Ezekben az

években semmisült meg az ekkor még üzemelő utolsó vízimalom, melynek maradványai mai

időkben is megtalálhatók a Rába töltésen kívül. Malomsok Ó-malomsok és Új-malomsok

területek összekapcsolásával 1950-ben született. A „Rábagyöngye” és a „Szebb Jövő”

termelőszövetkezetek Ó-malomsokon és Új-malomsokon jöttek létre 1959-ben. 1974-ben

egyesültek a vaszarival. Az itt folyó állattenyésztés nagyon fontos, és híres volt.

forras: http://mek.oszk.hu



A faluban 1958-ban vezették be a villanyt. A következő években iskolát, óvodát, orvosi

rendelőt, hangos híradót, tűzoltószertárat, ravatalozót, gáz-cseretelepet, postát,

autóbuszvárót, járdá-kat hoztak létre.

.

Malomsok jelenlegi közigazgatási területén számos külterületi lakott hely (majorság, puszta)

létezett a történelem folyamán. Közülük Ponyvád, Szente, Tördemész és Emilháza neve

maradt fenn. A legkorábban alakult önálló település Ponyvád volt. Ismert, hogy a jelenlegi

Árpás és Mórichida közelében lévő Mursella nevű római katonai tábornak a területe

kiterjedt a Győrt Pápával összekötő főútig. A „villa Pannavad” néven István király által

telepített magyar falu először 1242-ben a tatárjárás idején pusztul el. Az újjáépített falu

nevével a 15. században ismét talál-kozunk: Ponyuad (1428), Ponywad (1437 és 1479),

Panwad (1458), Ponywath (1480). 1683-ban a Bécs ellen vonuló török segédhadak ismét

feldúlják - ezután már nem épült újjá, ugyanakkor uradalmi majorságként fennmaradt és

ELPUSZTULT FALVAK 

ÉS MAJORSÁGOK

feldúlják - ezután már nem épült újjá, ugyanakkor uradalmi majorságként fennmaradt és

évszázasakon át Alsó- és Felsó-ponyvád néven, mint népes települést ismerték. Felső-

ponyvádon az 1890-es években Szevera Károly tulajdonos 20 szobás kiskastélyt építtette. Az

épület átvészelte a II. világháborút, de mivel az 1970-es években Ponyvád elnéptelenedet, a

kastélyt is lebontották. Szente Malomsoktól északra települt falu volt a Marcal ölelésében.

Elsőként egy 1325-ben kelt oklevél említi. A községet a 15. századi oklevelek még említik,

feltehető, hogy mindjárt a török hadjáratok legelején elpusztulhatott. Az egykori település

nevét ma már csak a malomsoki határban lévő Szente-híd és a Szente-dűlő neve őrzi.

Tördemész falu és puszta Malomsok és Csikvánd között északra terült el ez a falu, amely

már az Árpád-korban is létezett. Első okleveles említése 1270-ből való, az 1400-as években

már alig találunk Tördemészre vonatkozó feljegyzéseket. Lehet, hogy már a török előtt

elnéptelenedett, annyi bi-zonyos, hogy az 1531-es dikális összeírásban már nem szerepel.

Emilháza a pusztult falvak közül a legfiatalabb volt.
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Kataszteri térképek (XIX. század)

forrás: mapire.eu



A malomsoki földeket bíró nemesi családok nevét Nagy Lajos korától ismerjük. Az 1359.

május 31-én Szalánkeménden keltezett oklevélben írják: ,,I. Lajos király Demeter mester

kincstárnoknak meghagyja, hogy Omode, Lotár, Miklós és István mestereket Gút, Szente és

Malomsok birtokába iktassa be." (Hazai Okmánytár II. kötet, 107.oldal, 76. irat)

Pár hónap elteltével (Visegrád, 1359. aug. 1.) a következő királyi parancs olvasható: ,, I.

Lajos király, Várkonyi Omode, Lotár, István és Miklósnak meghagyja, hogy Marcaltőy Pétert

a neki járó malomsoki, szentei és gúti birtokokból ki ne zárják."

( Hazai Okmánytár II. kötet, 107. oldal, 76. irat )

1380. szeptember 5-én kelt oklevél szerint a győri káptalan bizonyítja, miszerint Böősi

István, Omode és Lotár testvérek Szente, Malomsok, Marcaltő birtokain megosztoztak.

(Hazai Okmánytár I. kötet, 276. oldal, 176. irat.)

1494-ben a Csatáry nemzetség tagjai is bírtak a malomsoki földekből. Ettől függetlenül a

XIV. és a XV. században Malomsok birtokainak nagyobb része a Marczaltőyeké, 1589-ben a

MALOMSOK FÖLDESURAI

XIV. és a XV. században Malomsok birtokainak nagyobb része a Marczaltőyeké, 1589-ben a

Marczaltőyeken kívül még Hathalmy Mátyást, Várkonyi Amadé Jánost és Mihályt is

birtokaiban találjuk. 1609-ben már a töröknek behódolt községek között szerepel

Malomsok, de ekkor már birtokosai között a Hathalmy család nem szerepel. 1627-ben Hali

aga uralkodik Malomsokon. 1645 húsvét táján elhunyt Marczaltőy István s vele férfiágon

kihalt a család. Elődje Marczaltőy Miklós vérendelete szerint az Amadékat tette jogos

örökösnek. Amadé Lénárt és fia János azonban csak sokévi pereskedés után jutott

Malomsok és Szente birtokába. 1650. ápr. 10-én kelt adománylevél szerint I. Ferdinánd

király Amadé Jánost és utódait juttatja Malomsok és Szente birtokába. Ezt megelőzően

március 26-án Malomsokon megtörtént a birtokba iktatás. Az 1600/1700-as évek fordulóján

a Gingli család birtokolja Malomsokot, akik után ismét az Amadé nemzetség lesz a

kizárólagos ura Malomsoknak egészen 1782-ig. A terület birtokosa az Amadé-család volt,

közülük Amadé Dominika grófnő (báró Üchtritz Emilné) 1835-1875 között birtokolta a

területet. Amikor ennek fia, az ifjabb Üchtritz Emil 1864-ben nagykorú lett, az ő tiszteletére

alapították Emilházát.
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Emilházának 1948-ban 116 lakosa és két évig önálló iskolája is volt. Az 1970-es években

felszámolták, lakóinak zöme Malomsokon talált otthonra.

E közben báró Amadé Ádám, gróf Amadé Ferenc és gróf Amadé László, majd gróf Amadé

Antal következtek. Miután a Malomsokon élő gróf Amadé Viktor (1808-1843) és neje, gróf

Hadik Karolina (gróf Hadik Andrásnak, Mária Terézia tábornokának unokája) 1843-ban

rejtélyes körülmények között elhalnak, férfiágon kihal az Amadé család. Ekkor Amadé

Dominika grófnő lesz Malomsok ura 1875-ben bekövetkezett haláláig. (Férje báró Üchtritz

Emil 48-as honvéd ezredes.) Amadé Dominika halálát követően fiai, Üchtritz Emil és Üchtritz

Zsigmond öröklik a birtokot, majd 1882-ben eladják Ruszton József Bécsben élő angol

földbirtokosnak. Tőle gróf Esterházy Sándor, majd gyermekei tulajdonába kerül a birtok. Ők

1902-1945 között birtokolják a malomsoki részeket is. Tőlük jelentős részeket bérelt a

hadügyminisztérium, közte Előhegy pusztát is legelőivel, ahol a katonaság számára lovakat

tenyésztettek az 1920-as évek elejéig. 1945-ig az Esterházy család mellett a Malomsokhoz

tartozó pusztákon tulajdonosként vagy bérlőként több földbirtokos gazdálkodott. Köztük

Szevera Károly és örökösei, Szold Manó, Hubai Cebrián Tibor, Teleki Pál és mások. Majd az

1945.évi földosztás után az egyben maradt 654 holdnyi birtokon a Pápai Sertéstenyésztő1945.évi földosztás után az egyben maradt 654 holdnyi birtokon a Pápai Sertéstenyésztő

Vállalat, majd Pápai Állami Gazdaság gazdálkodott évtizedeken át. Végül a Malomsoki Szebb

Jövő Termelőszövetkezet és jogutódjai kezelésébe került a földterület pusztáival együtt

(Borovszky Samu: Győr vármegye története, 48. oldal, továbbá a mellékelt táblázatok és

jelölt források, valamint Fehér Ipoly: Győr megye város egyetemes leírása, Budapest, 1874.)

A malomsoki földek birtoklásának vitája a Marcaltői és az Amadé családok között. Pár hónap

elteltével (Visegrád, 1359. aug. 1.) a következő királyi parancs olvasható: ,, I. Lajos király,

Várkonyi Omode, Lotár, István és Miklósnak meghagyja, hogy Marcaltőy Pétert a neki járó

malomsoki, szentei és gúti birtokokból ki ne zárják."

( Hazai Okmánytár II. kötet, 107. oldal, 76. irat )

1380. szeptember 5-én kelt oklevél szerint a győri káptalan bizonyítja, miszerint Böősi

István, Omode és Lotár testvérek Szente,Malomsok, Marcaltő birtokain megosztoztak.

(Hazai Okmánytár I. kötet, 276. oldal, 176. irat.)

forrás: H. Szabó Lajos: Szülőföldünk Malomsok
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ÖRÖKSÉGÜNK

A település közigazgatási területén kiemelt régészeti védettséget élvező lelőhely nincs,

ugyanakkor 15 nyilvántartott régészeti lelőhely található. Az országos műemléki jegyzék

szerint, a településen három védelem alatt álló épület van: a római katolikus és az

evangélikus templom és egy népi lakóépület.

4

Középkori templomáról ugyan nem maradt említés, de az 1698. évi egyházlátogatás

romokban heverő templomot talál a temetőben, melyet - úgy vélik - nem lehet

megmenteni. Az 1748. évi egyházlátogatás a sekrestye maradványaiból feltételezi, hogy az

evangélikusok kezén levő templom előtte a katolikusoké lehetett. A protestánsoktól 1759-

ben veszik vissza - olvashatjuk egy 13 évvel későbbi összeírásból. Az 1856. évi kataszteri

térkép jelenlegi helyén ábrá-zolja, mostani méreteivel, tájolásával. Jelenlegi formájára

1827-ben építették át, de előbbiek alapján feltételezhetjük, hogy valóban átépítésről, nem

pedig teljesen új épületről van szó. 1935-ben alapo-san renoválják, ekkor épül tornya.

Egyhajós, a nyolcszög három oldalával záruló szentéllyel és homlokzati toronnyal

rendelkezik. Hajója síkmennyezetes, szentélye boltozott. Homlokzata dísztelen. A

harangtorony mind a négy oldalán vakolt keretbe foglalt, zsalugáteres ablak helyezkedik el.

Toronysisakja palaborítású, hatszögletű gúla alakú, tetején gömb, rajta latin kereszt.

Tetőszerkezete kontyolt nyeregtetős, hódfarkú cserépfedés-sel fedett, a kontycsúcson

kereszt található. Előtte kő feszület, alul kőből faragott Mária szobor, a kő kereszten fém

korpusz, 1873-ból.

16 | 17





Római Katolikus plébániatemplom
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Evangélikus templom



Az 1698. évi katolikus visitáció kényszerűen állapítja meg, hogy a

lakosság nagyobbrészt evangélikus, a régi katolikus templomot

(Ómalom-sokon) ők használják. Az 1748. évi egyházlátogatás is az

ő birtokuk-ban találja, ezt a templomot 1758-ban a katolikusok

visszafoglalták. Az újmalomsoki evangélikus templom építé-sét a

szakirodalom (pl. Genthon) 1760-ra datálja, de az nem a mai

templom volt. Az 1779. évi katolikus vizitáció Új Malomsok filián

nem talált se templomot, se harangot. Egy 1785. évi iratból -

mely az evangélikusok templomépítési ügyét tárgyalja - tudjuk,

hogy az akkori templomuk vályogépítmény volt és összedőlés

fenyegette. Az 1856. évi kataszteri térkép jelen-legi helyén,

azonos mérettel, toronnyal, de nem egyenes szentélyzáró-dással

ábrázolja. Mai arculatát az 1923. évi átépítés során nyerte.

Külső megjelenését tekintve, egyhajós, egyenes záródású

szentéllyel rendelkező épületről van szó. Tornya a homlokzatból

teljes szélességben kiemelkedik. Hajójának tetőzeteteljes szélességben kiemelkedik. Hajójának tetőzete

cserépborítású, rajta két padláslyukkal. Hajójának oldalfalán

három, íves záródású, hosszúkás formájú ablak. Bejárata

kosáríves záródású, felette négyszögletes formájú ablak.

Hajójának tetőzete alatt a tornyot is körülvevő, széles, erősen

kiülő, vakolt párkányzat. A harangtorony mind a négy oldalán

íves záródású, zsalugáteres ablak. Toronysisakja palaborítású,

kupolás formájú, az alatta lévő párkányzat félkörívben követi az

óra helyét. Bejárata félköríves záródású nyílásban jelenkori, oda

nem illő kapu. Meglehetősen kicsi, szegmensíves kórusablak. Az

alsó színt fölött főpárkány fut körül, fölötte kis kerek padlásablak,

majd szalagszerű övpárkány. A legfelső toronyemelet falsíkja

kissé visszalép, itt félkörös záródású harangablakok. Órapárkány

felső vonulata zárja a toronytestet.

Evangélikus templom
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Feltehetően téglából épült lakóház.

Falazata vakolt, fehérre meszelt.

Falazatának lábazata barna színű.

Alaprajzát tekintve eredetileg

egysoros, háromosztatú (szoba,

konyha, kamra) épület lehetett, egy

központi bejárattal. A födémszerkezet

feltehetően a falra fektetett

Petőfi u. 7.

feltehetően a falra fektetett

gerendákra támaszkodik.

Tetőszerkezete szelemenes.

Tetőformája nyeregtető, héjazata

eredetileg zsúp volt. 2005-ben az

épületre barnaszínű hullámpala fedés

került. Utcafrontján két szalagkeretes

ablak. Oromzata egyszerű függőleges

deszkázattal készült, ún. állóhézagos

deszkaorom, rajta két kisméretű

szellőzőnyílással. Az oromfal deszkái

fehérre festettek. Az oromháromszög

alsó oldala alatt fából készült

párkányzat. Az utcakép utcavonalas

beépítésű, az épületek homlokzata az

utcáig nyúlik.



Közösségi épület - Faluház
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Közösségi épület - Faluház

Helyi Polgárőrség épülete



HELYI VÉDELEMRE JAVASOLT ÉPÜLETEK



Helyi védelemre

javasolt épületek
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Helyi védelemre

javasolt épületek
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Helyi védelemre

javasolt épületek



Fő u. 26.

Feltehetően téglából épült lakóház. Falazata vakolt, sárgára

festett. Falazatának lábazata szürke színű. Alaprajzát tekintve

kétsoros, többosztatú épület, vagy „L” alakú, ún. hajlított ház. A

födémszerkezet feltehetően a falra fektetett gerendákra

támaszkodik. Tetőszerkezete valószínűleg szelemenes.

Tetőformája nyeregtető, héjazata tetőcserép, utcára néző

oldalán két padláslyukkal. Utcafrontján négy szalagkeretes ablak.

Ablakai kapcsolt gerébtokosak, kétrétegűek, kétharmad-

egyharmad arányban osztottak, két nyílószárnyasak. Ablakai

felett középen félköríves záródású szemöldökpárkány, alatta és

felette kör alakú vakolatornamenssel. Homlokzata késő barokk

jellegű, vakolatdíszes. Oromzata dísztelen, rajta kb. a

torokgerenda magasságában két hosszúkás formájú

szellőzőnyílás. Az oromháromszög macskalépcsős, farkasfogas

kontúrkiképzésű.

Fő u. 28.

Feltehetően téglából épült lakóház. Falazata vakolt,

fehérre meszelt. Alaprajzát tekintve eredetileg

egysoros, háromosztatú (szoba, konyha, kamra)

épület lehetett, egy központi bejárattal. Tetőformája

kontyos tető, héjazata tetőcserép. Utcafrontján két

ablak. Homlokzata dísztelen. Baloldalon a tetőzet

meghosszabbításával széles ereszt emeltek, melyet

az utcai homlokzaton íves záródású kapunyílással

ellátott falazat támaszt alá. Mellette téglaépítésű,

magasra falazott, négyszögletes keresztmetszetű

oszlop, mely gombban végződik.



Fő u. 50.

Feltehetően téglából épült lakóház. Falazata

vakolt, fehérre meszelt. Falazatának lábazata

szürke színű. Alaprajzát tekintve eredetileg

egysoros, háromosztatú (szoba, konyha,

kamra) épület lehetett, egy központi

bejárattal. A födémszerkezet feltehetően a

falra fektetett gerendákra támaszkodik.

Tetőszerkezete valószínűleg szelemenes.

Tetőformája kontyos tető, héjazata tetőcserép.

Utcafrontján két füleskerettel ellátott ablak.

Homlokzata vakolatdíszes. Homlokzatának

falsarkain vakolt kőutánzat (armírozás).

Hétvezér u. 4.

Feltehetően téglából épült lakóház. Falazata vakolt,

fehérre meszelt. Falazatának lábazata szürke színű.

Alaprajzát tekintve kétsoros, többosztatú épület, vagy „L”

alakú, ún. hajlított ház. Tetőformája nyeregtető, héjazata

tetőcserép. Utcafrontján négy szalagkeretes ablak.

Ablakai kapcsolt gerébtokosak, kétrétegűek, kétharmad-

egyharmad arányban osztottak, két, felső harmadukban

egy nyílószárnyasak. Ablakai felett középen félköríves

záródású szemöldökpárkány, alatta kör alakú

vakolatornamens. Homlokzata késő barokk jellegű,

vakolatdíszes. A homlokzat két szélén halványsárga színre

festett, keskeny, vakolt falsáv. Széles deszkakerítését a

homlokzattal egybeépített, cserépborítású, négyszögletes

keresztmetszetű, keskeny oszlop határolja.
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Hétvezér u. 7.

Feltehetően téglából épült lakóház vagy középület. Falazata vakolt, sárgára festett. Falazatának lábazata világosszürke színű.

Alaprajzát tekintve feltehetően kétsoros, többosztatú épület, egy központi bejárattal. Tetőformája kontyos vagy nyeregtető,

héjazata tetőcserép. Utcafrontján hat szalagkeretes ablak. Ablakai kapcsolt gerébtokosak, kétrétegűek, kétharmad-egyharmad

arányban osztottak, két, felső harmadukban egy nyílószárnyasak. Ablakai felett vakolt szemöldökpárkány, alatta

vakolatornamenssel. Homlokzata klasszicista jellegű, vakolatdíszes.



Hétvezér u. 12.

Feltehetően téglából épült lakóház. Falazata

vakolt, fehérre meszelt. Falazatának lábazata

szürke színű. Alaprajzát tekintve feltehetően

kétsoros, többosztatú épület, egy központi

bejárattal. Tetőformája kontyos tető, héjazata

tetőcserép, utcára néző oldalán két

padláslyukkal. Utcafrontján öt szalagkeretes

ablak. Ablakai kapcsolt gerébtokosak,

kétrétegűek, kétharmad-egyharmad arányban

osztottak, két, felső harmadukban egy

nyílószárnyasak.

Hétvezér u. 15.

Feltehetően téglából épült lakóház. Falazata vakolt,

sárgára festett. Falazatának lábazata vörösesbarna színű.sárgára festett. Falazatának lábazata vörösesbarna színű.

Alaprajzát tekintve kétsoros, többosztatú épület, egy

központi bejárattal. Elképzelhető, hogy eredetileg

egysoros, háromosztatú épület volt tornáccal, de tornácát

beépítették, és a tornácra nyíló bejárat helyét elfalazták.

Tetőformája nyeregtető, héjazata tetőcserép.

Utcafrontján két ablak. Ablakai kapcsolt gerébtokosak,

kétrétegűek, függőlegesen három részre osztottak, két

nyílószárnyasak. Homlokzata eklektikus jellegű,

vakolatdíszes. Homlokzatát vakolt falazatból készült,

vörösesbarnára festett kőutánzatok tagolják. Oromzata

téglaépítésű, kb. a torokgerenda magasságában két

vakolatdíszes keretbe foglalt, négyszögletes formájú

szellőzőnyílás. A két szellőzőnyílás között

vakolatornamens, esetleg az évszám helye.
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Hétvezér u. 53.

Feltehetően téglából épült lakóház. Falazata

vakolt, sárgára festett. Falazatának lábazata

szürke színű. Alaprajzát tekintve kétsoros,

többosztatú épület, egy központi bejárattal.

Tetőformája nyeregtető, héjazata tetőcserép.

Utcafrontján eredetileg három szalagkeretes

ablak, melyek közül egyet elfalaztak. Ablakai

felett középen zárókőutánzat. Oromzata

téglaépítésű, kb. a torokgerenda

magasságában két vakolatdíszes keretbe

foglalt, négyszögletes formájú szellőzőnyílás.

Szabadság u. 8.

Feltehetően téglából épült lakóház. Falazata vakolt,

fehérre meszelt. Falazatának lábazata vörös színű.

Alaprajzát tekintve eredetileg egysoros, háromosztatú

(szoba, konyha, kamra) épület lehetett, egy központi

bejárattal. A födémszerkezet feltehetően a falra fektetett

gerendákra támaszkodik. Tetőszerkezete valószínűleg

szelemenes. Tetőformája nyeregtető, héjazata

tetőcserép. Utcafrontján két szalagkeretes ablak. Ablakai

kapcsolt gerébtokosak, két rétegűek, függőlegesen három

részre osztottak, két nyílószárnyasak. Homlokzatának

falsarkain vörösre festett, vakolatból készült kőutánzat

(armírozás). Oromzata téglaépítésű, rajta kb. a

torokgerenda magasságában két hosszúkás, ívelt

vonalakból képzett szellőzőnyílás. Az oromháromszög

szögletes csúcsban végződik, alsó oldala alatt

cserépborítású vakolatpárkány.



Kossuth u. 58.

Feltehetően téglából épült lakóház. Falazata vakolt, fehérre

meszelt. Falazatának lábazata vörös színű. Alaprajzát tekintve

eredetileg egysoros, háromosztatú (szoba, konyha, kamra)

épület lehetett, egy központi bejárattal. A födémszerkezet

feltehetően a falra fektetett gerendákra támaszkodik.

Tetőszerkezete valószínűleg szelemenes. Tetőformája

nyeregtető, héjazata tetőcserép. Utcafrontján két szalagkeretes

ablak. Ablakai kapcsolt gerébtokosak, két rétegűek,

függőlegesen három részre osztottak, két nyílószárnyasak.

Homlokzatának falsarkain vörösre festett, vakolatból készült

kőutánzat (armírozás). Oromzata téglaépítésű, rajta kb. a

torokgerenda magasságában két hosszúkás, ívelt vonalakból

képzett szellőzőnyílás. Az oromháromszög szögletes csúcsban

végződik, alsó oldala alatt cserépborítású vakolatpárkány.

Petőfi u. 36.

Feltehetően téglából épült lakóház. Falazata vakolt,

fehérre meszelt. Alaprajzát tekintve kétsoros, többosztatú

épület, egy központi bejárattal. Elképzelhető, hogy

eredetileg egysoros, háromosztatú épület volt tornáccal,

de tornácát beépítették, és a tornácra nyíló bejárat helyét

elfalazták. Tetőformája nyeregtető, héjazata palaborítású.

Utcafrontján két szalagkeretes ablak. Ablakai kapcsolt

gerébtokosak, kétrétegűek, függőlegesen három részre

osztottak, két nyílószárnyasak. Oromzata egyszerű

függőleges deszkázattal készült, ún. állóhézagos

deszkaorom. A homlokzathoz magas deszkakerítés és

négyszögletes formájú, keskeny oszlopokkal határolt

deszkakapu csatlakozik.
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TERMÉSZETI TÁJ

Malomsok Pápa mellett észak, észak-nyugatra, Veszprém megyében található a Csornai-sík

kistájban. Ez a terület ártéri jellegű. A Rába és a Marcal-folyó a két legfontosabb vízfolyása.

Ezen kívül a közigazgatási terület délnyugati részén helyezkedik el a Gerence-patak, továbbá

északon, kis részen a Csikvándi-Bakony-ér.

Ó-Malomsok mindössze egy utcából áll, a Rába partján. Fás részei nem számottevőek,

helyenként keskenynek mondhatóak. Ezen ok miatt a házak megjelenése látványos a

5

helyenként keskenynek mondhatóak. Ezen ok miatt a házak megjelenése látványos a

tájképben. A templom mellet lévő kert jelentős célt szolgál a zöldterületek szempontjából.

Új-Malomsok a falu másik részével szemben jelentős zöld területtel rendelkezik. A faluban a

Kossuth Lajos utcában nagykiterjedésű a közterületi rész. Sokféle az elrendezése mégis az

idős fák sokasága lebilincselő kinézetet kölcsönöz a tájnak. A Sportpálya környékén jelentős

a fenyők száma. A közterületi rész nagyrészt tujákból, jelentős méretű ezüstfenyőkből áll,

megtalálható mellettük aranyvessző, díszbirs, mályvacserje, díszalma és hárs is. A Hétvezér

utca hasonló a Kossuth utcához, de egységesebb képet mutat. Itt több a diófa, az alacsony

termetű gyümölcsfa, e mellett nyír, díszalma, berkenye és tűlevelű örökzöldek is

megtalálhatóak. A tájkép meghatározó, jelentős zöldfelületi része a templomkert, az

iskolakert és a Fő tér együtt. Ahogy a templomhoz közeledünk nyírfából, nagylevelű hársból

álló fasor található. A két településrészt összekötő út mellett nagyrészt ritkás fehér akácból

álló fasor és cserjecsoportok alkotják a természeti tájat. A szántóföldi művelés a községben

fontos szerepet játszik. A külső területek középső részén, és a vízfolyások mentén fordulnak

elő füves területek. Ez nagyrészt természeti terület.
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Természeti táj – Marcal folyó
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Ó-Malomsok Rába töltés

felújított ház Új-Malomsokon
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ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK

Malomsok két önálló településből: a Marcal két oldalán elhelyezkedő, 1950-ben egyesített

6

Malomsok két önálló településből: a Marcal két oldalán elhelyezkedő, 1950-ben egyesített

Ó-malomsokból és Új-malomsokból jött létre. Kezdetben a Rába védőtöltésoldalába kezdtek

építkezni a letelepedni vágyók. Új- Malomsokra érünk, ha a közúton tovább haladunk kelet

felé. A Kossuth Lajos utca mint főtengely, és az arra keresztirányban fűzött Hétvezér utca és

Petőfi utca, mint melléktengely kereszt alakú településszerkezetet ad.

Malomsok települése falusias jellegű. Ó-malomsok és Új-malomsok tájképe is a mai

dunántúli utcaképnek megfelelő. Nagyrészt egyszintes, utcafrontú házakból tevődik össze.

Területeit tekintve szalagtelkes falu, elhelyezkedésük szempontjából, azaz egymás mellett

fekvő keskeny, hosszú belső telkei hosszanti oldalukkal érintkeznek, így alkotnak többszöri

sorozatot. A település korábbi épületei az évek során eltűntek, felcserélődtek, a ma álló

legrégebbi házakat 19. század végén emelték. Legtöbb épületet kőből, részben már

korszerű anyagok (égetett tégla- és cserép) felhasználásával emelték. Ezen a tájon,

falvakban a gazdasági épületek az estek zömében a lakóházhoz kapcsolódóan, tartós

anyagból épültek, így a mai napig sok ilyen épülettel is találkozhatunk..
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TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSI KARAKTER
Ó-MALOMSOK
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Ó-Malomsok egy utcából áll, a Rába és a Marcal között kiépült része a településnek.

többnyire egyszintes sorban beépített épületeket találunk. Az idők során a településrészen

a hagyományos fésűs beépítés vált jellemzővé. Említésre méltó néhány 20. század elején

épült, népi építészetet megjelenítő ház, melyek hozzájárulnak a hangulatos utcaképhez. A

jellemzően egyutcás településrész szűk közterületi résszel rendelkezik. A telkek

szalagszerűen, rendezet sorban helyezkednek el. A kerítések változatos kialakításúak mind

anyaghasználatukat, mind formavilágukat tekintve. A község utcáiban nem lelhetőek fel

egységes fasorok, amik a zöldterület adottságának tudható be. Szembetűnő a kiszélesedő

frontokon a gyümölcsfák ültetése. Szép nyírt cserjesávokat találunk, amelyekkel jól

kompenzálhatóak a nem teljesen optimális adottságok, másrészt egyedi stílust adnak az

utcaképnek.
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Jellegzetes utcarészlet Új-Malomsokon



ÁTALAKULÓ TELEPÜLÉSI 
KARAKTER

ÚJMALOMSOK

48| 49





Új-Malomsoknak többutcás településképe van, itt is egyszintes, utcavonalas beépítés

meghatározó, de találkozhatunk kétszintes formával- és színvilágukban a környező házaktól

eltérő épületekkel. Több utcában megtalálhatóak a díszített homlokzatú a 19-20. század

fordulóján épült, barokk és eklektikus építészeti stílusjegyeket magába foglaló,

osztópárkánnyal, macskalépcsős homlokzattal kialakított tornácos épületek. Ezek a magyar

népi építészet hagyományainak továbbörökítői. A 19. és a 20. század elejéről alaptevően két

hagyományos lakóháztípus jelenik meg, melyek mai is láthatóak: az utcára merőleges

gerinccel elhelyezett egymenetes, oromfalas, cseréppel fedett, esetenként téglából falazott

tornáccal épített lakóépület, másrészt a városiasodó, az utcavonallal párhuzamosan

beforduló, 4-5 tengelyese homlokzattal kialakított épület. Számos régi ház tűnt el a

településen a második világháború után. Az új utcákban megjelent a sátortetős kockaházas

beépítés, míg az 1980-1990-es évektől a helyi megszokott formáktól eltávolodó hangsúlyos

tömegű, aránytalan méretű, színű és tömegű épületek megjelenése a jellemző.
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felújított épületek Új-Malomsokon

78 | 79

Jó példák településképet 

meghatározó részletekről
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ

7

A TELEPÜLÉSKÉP MINŐSÉGI FORMÁLÁSÁRA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK, ÉPÍTÉSZETI ÉS

KÖZTERÜLETEK TELEPÜLÉSKÉPI ÚTMUTATÓJA

Ebben a fejezetben a településképi illeszkedést biztosító javaslatokat gyűjtöttük össze, a

településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlásokkal. Célja, hogy közérthető

formában, jó példák bemutatásával kézzelfogható segítséget nyújtson az építtetők és

érdeklődők számára, annak érdekében, hogy esztétikus otthonok és épületek, minőségi

építészet alakulhasson ki.

A település megosztottsága ellenére építészeti karakterét tekintve egységes arculati képet

mutat. Az egységes arculat kialakítása érdekében egységes építészeti útmutató készült.

56 | 57



TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSI KARAKTER
Ó-MALOMSOK

építészeti útmutató



AZ ÉPÜLETEK ELHELYEZÉSE

Az épületeket jellemzően az utcavonalra

helyezzük, előkert nélkül, vagy nagyon kicsi

előkerttel. A helyi építési szabályzat előírásain

túl javasoljuk, hogy az építési helyen belül, a

szomszédos jellemző beépítések figyelembe

vételével kerüljön elhelyezésre az épület.
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AZ ÉPÜLETEK MAGASSÁGA

A falusias beépítésre jellemző földszintes,

utcára merőleges tetőgerincű, oromfalas

kialakítású épületek ajánlottak. Az emeletes

túlzottan hangsúlyos épülettömeg kerülendő.

TETŐ KIALAKÍTÁS

Az egységes utcakép szempontjából fontos,

hogy előnyben részesítsünk az utcára merőleges

fő tetőgerinc kialakítását, mely így jobban

belesimul a történelmi településszövetbe. A

túlzottan tagolt, jellegtelen tetőforma, a

bonyolult, összetett tömegű lakóház, a rossz

homlokzat és tető aránya kerülendő.



HOMLOKZAT

Az épületek homlokzatának kialakításánál a területen

hagyományos vakolt architektúra figyelembe vétele javasolt.

Anyahasználat szempontjából érdemes a természetes

anyagok – tégla, fa-, kő- és vakolt felületek előnyben

részesítése. Kisebb felületek (pl. lábazatok) természetes

kővel történő burkolása lehetséges, de a homlokzat túlzott

mértékű használata (kővel, téglával, vagy fával) idegen a

településen. A tetőfedésekre égetett agyagcserép használata

ajánlott. A településen lehet használni a modern anyagokat

is, melyek jól megférnek a hagyományos kialakítások mellett.

Kialakításkor törekedni kell a hagyományos arányok

megtartására, az ablakok megfelelő kiosztására.

SZÍNEK

A homlokzatok színezésénél kerülni kell az

élénk, sötét színek (kék, lila, piros) használatát, a

környezethez igazodóan a természetes

pasztellszíneket kell előnyben részesíteni. Jó

eredményt hozhat egy épületen belül egy adott

szín eltérő - de legfeljebb két-három -

árnyalatának használata.
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ÁTALAKULÓ TELEPÜLÉSI KARAKTER
ÚJ-MALOMSOK

építészeti útmutató



AZ ÉPÜLETEK ELHELYEZÉSE

Az egységes utcakép kialakítása érdekében, az

épületeket jellemzően a már kialakult

utcavonalra helyezzük. A helyi építési szabályzat

előírásain túl javasoljuk, hogy az építési helyen

belül, a szomszédos jellemző beépítések

figyelembe vételével kerüljön elhelyezésre az

épület. Az utca ritmusának megtörése

hátrahúzással kerülendő.
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AZ ÉPÜLETEK MAGASSÁGA

A falusias beépítésre jellemző földszintes,

utcára merőleges tetőgerincű, oromfalas

kialakítású épületek ajánlottak. Ugyanakkor jó

megférnek a városiasodó, az utcavonallal

párhuzamosan beforduló, 4-5 tengelyese

homlokzattal kialakított épület, a tetőtér-

beépítéses és emeletes épületformák is. Az

épülettömeg arányait és egyenletességét

biztosítani szükséges. Kerülendő az épület

tömegből kiugró épületrészek.

TETŐ KIALAKÍTÁSTETŐ KIALAKÍTÁS

A túlzottan tagolt, jellegtelen tetőforma, a

bonyolult, összetett tömegű lakóház, a rossz

homlokzat és tető aránya kerülendő. Azonos

tetőformájú épületek egyenletes utcaképet

alkotnak. Az egységesség érdekében az újonnan

épülő házaknak is hasonló tetőformával kell

hogy épüljenek a meglévőkhöz. Eltérő

tetőformájú épületek esetén nem egységes

utcakép jön létre.



HOMLOKZAT

A településrészen szabadon használhatóak a

modern anyagokat is, melyek jól megférnek a

hagyományos kialakítások mellett.

SZÍNEK

A homlokzatok színezésénél kerülni kell az

élénk, sötét színek (kék, lila, piros) használatát, a

környezethez igazodóan a természetes

pasztellszíneket kell előnyben részesíteni. Jó

eredményt hozhat egy épületen belül egy adott

szín eltérő - de legfeljebb két-három -

árnyalatának használata.
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KERTEK, UDVAROK

A közterületek kialakítása, azok minősége alapvetően befolyásolja az egész település

attitűdjét. A településkép alakításában igen nagy szerepe van az utcák, terek burkolatának,

az utcabútoroknak, a növényzetnek. Ezért különösen nagy gondot kell fordítani a parkokra,

közterületi zöldfelületekre, kihelyezett növényekre, a megfelelő - falusias környezethez jól

illeszkedő - növényfajok kiválasztására. Jó, ha az utcaburkolatokat egységes, az adott

településre (településrészre) jellemző anyag es színhasználattal alakítják ki. Hasonlóan

8

településre (településrészre) jellemző anyag es színhasználattal alakítják ki. Hasonlóan

célszerű az utcabútorok egyedi megjelenésének biztosítása is a közterületek

berendezésénél. Jó benyomást kelt, ha a különböző utcabútorok (padok, világítótestek,

kandeláberek, kerékpártárolók, hirdetőoszlopok, pavilonok, stb.) a település építészeti

karakteréhez igazodó, formai kialakítással készülnek. A közterületeken, utcákon, tereken,

parkokban levő növényállomány fontos funkciót tölt be a település életében. Egyrészt az

ápolt, jól karbantartott fa, cserje és virágos növényállománynak kiemelkedő esztétikai

szerepe van, mely növeli a lakosság es a településre látogatók komfortérzetét is.

A kertben tájidegen növényeket, valamint az előkertben tömör térfalat képező növényzetet,

mely a homlokzat takarását jelenti, nem ajánlott telepíteni. A kertek kialakításánál a helyi,

őshonos növényzet (kis levelű hárs (Tilis cordata), gyümölcsfák, levendula (Lavandula

angustifolia), hagymavirág, rózsák egyes fajtáit kell előnyben részesíteni. A meglévő

növényzet megtartása, ápolása fontos feladat. Törekedni kell az egységes megjelenésre, így

kisebb területen ne ajánlott túl sok különböző növényfajt használni. Frekventált helyeken

virágágyasok telepítése javasolt.

.
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felújított ház napelemmel Új-Malomsokon



MAI PÉLDÁK

9

Malomsok község az adottságaihoz viszonyítva, viszonylag kevés fejlesztés és építési

tevékenység volt a közel múltban. Az építési tevékenységek jórészt felújításokra és

bővítésekre korlátozódott. A dunántúli településekre jellemző utcakép a lassú ütemű

átalakulás miatt tudott ilyen szép formában megmaradni. A településfejlesztés célja, hogy

az eddig jórészt megmentett, jellegzetes arculatát a település meg tudja őrizni. A céltudatos

és átgondolt fejlesztéssel ezek könnyedén megvalósíthatóak. Ebben a fejezetben a

településen megvalósult, jó példákkal szeretnénk elősegíteni a kitűzött célok

megvalósítását.
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Jó példák történeti 

épületrészletek kialakítására 

Példák épületek tömegformálására
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RÉSZLETEK

10

Ebben a fejezetben néhány jellemző részlet bemutatásával szeretnénk a település

hangulatát megidézni. A mindennapjainkban kevésbé vesszük észre azokat a részleteket,

amelyek meghatározzák az épületeink megjelenését, arculatát, ennek következtében a

utcakép megjelenését.

Fontos építészeti részletek, melyek teljessé teszik az épületek megjelenítését. Ebben a

fejezetben kívánom bemutatni, a település olyan egyedi sajátosságokat jelentő sajátos

építményeit, melyek jelentős hatással vannak, illetve formálják a település arculatát.

.
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„Üvegpiramis” Új-Malomsokon
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KAPUK

A településkép karakterét hangsúlyosan befolyásolja a nagyrészt tömör, falazott

kerítés és a zárt kapu. Az alábbiakban szeretnénk néhány példán keresztül

bemutatni, hogy mennyire jellemző a tömör kerítés-kapu a településen. A

településre jellemző formai elemei, a térfalként megjelenő kerítések szalagszerűvé

teszik az utcaképet. Az utcai telekhatárra állított tömör, vagy zölddel befuttatott

kerítések alkalmazása ajánlott. A tömör kerítések közül az alumínium hullámlemez

es a nádszövettel takart drótkerítés nem alkalmazható. A kerítés anyaghasználata,

színe, formája illeszkedjen az épülethez es a tágabb környezetéhez.
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HÍRDETÉSEK/REKLÁMFELÜLETEK

11

A településen nem található feltűnő reklámfelület, a cégnevek, gazdasági tevékenységek

megnevezésének a feltüntetése jellemző. A településképi szempontból meghatározó

területeken csak az adott ingatlanon működő vállalkozás reklámjának elhelyezése

engedhető meg, annak is méretrendi korlátozásával. A homlokzati feliratokat, cégéreket az

épület stílusához illeszkedően kell megtervezni es elhelyezni. Kerülni kell a reklámok túlzott

mértékű alkalmazását a homlokzaton. Az üvegfelületek, kirakatok reklám célú fóliázása nem

ajánlott. Óriásplakát kihelyezése - beruházás támogatásának tényét tartalmazó kötelező

hirdetőtábla kivételével - tilos. Reklámcélú berendezések anyaghasználatára vonatkozóan

ajánlott a fa használata, természetes színben, a meglévő utcabútorok és hirdetőtáblák

formájához illeszkedve.
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