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1 Bevezető 
 
 
A település történeti értékeinek hordozói: a telkek és utcák 
hálózata; a beépített lakóterületek és a nagy zöldterületek; a lakóházak 
külső-belső formája, a felhasznált építőanyagok, díszítések; a 
természeti táj és az ember alkotta világ mind-mind Ete egyedi 
ismertetőjegyei.  
 
A településképi arculati kézikönyv és az erre alapuló településképi 
rendelet azokat a védelmi elveket ülteti át a gyakorlatba, amit betartva 
értékeinket megőrizhetjük az utánunk jövőknek. Magyarországon az 
örökségvédelem a helyi közösségek feladata, ám minden terv, védelmi 
stratégia annyit ér, amennyit a helyben lakók megvalósítanak belőle. 
Éppen ezért fontos, hogy minél több helyi lakos vegyen részt Ete 
építészeti és természeti értékeinek megőrzésében, alakításában, mert 
csak így biztosítható a hosszú távú védelem és fejlődés. 
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2 Ete településtörténete 

Már a bronzkorban lakott hely volt Ete. 
Első írásos emléke 1250-ből való, ahol 
mint Ethe nevezték meg. Az Árpád korban 
királyi csőszök, királyi hírnökök, 
Szolgagyőr várának népe lakta. 1277-ben 
találták meg az oklevelekben a település 
első írott nyomait. IV. László Ethey földet, 
ahol azelőtt a szolgagyőri várjobbágyok és 
a királyi hírvivők laktak, Csepeli Benedek 
hantai prépostnak adományozta. 1335-
ben Ethey János és Péter birtoka, kiknek elődeit az itteni királyi hírnökök 
sorából, a szabadosok osztályába vették fel. Szent István a már létező 
várakat királyiaknak jelentette ki s azokat a körülöttük fekvő vidék 
központjává tette. A komáromi várszerkezet élén állott az ispán 
(comes). Ő vezette hadba a várjobbágyokat, ő itélt s biráskodott 
felettük is. Alatta állott az udvarbíró, a későbbi korban alispán. A 
megyei ispán végrehajtó közegei a pristaldok voltak. A büntetések 
végrehajtásában a bakók (praeco-k, »börtönök«) segédkeztek a 
pristaldoknak, ezek tehát alsóbbrendű segédekként szerepeltek. 
(Pauler Gyula, I. 58. 346.) Ily alsóbbrendű végrehajtó közegeknek Kis-
Csanak pusztán volt birtokuk, melyet 1235-ben Igmánd nembeli 
Endre nyert adományul. A várszerkezethez tartozó osztályok közül a 
legtöbb kiváltságot élvezték a szent király jobbágyai, a kik a fegyveres 
bárjobbágyság legelőkelőbbjei közé tartoztak.  
 

 
Hozzájuk csatlakoztak a király 
jobbágyainak fiai, ezek már kevesebb 
kiváltságot élveztek. Voltak ezeken kívül 
még felmentett várszolgák és közönséges 
várszolgák. Szent István a rabszolgákat, 
akik az ő hatalmába kerültek, vagy a 
megyei ispán alá rendelte, vagy pedig a 
királyi uradalmakban saját udvarának 
szolgálatára tartotta meg. Ez utóbbiak 
voltak a dvornikok, udvarnokok (Paule 
Gyula i. m. I., 29.), kiknek emlékét 

Udvard helység neve őrizte meg az utókorra. Ily királyi szolgálmányosokat 
találunk Belyd (Beled) táján két ismeretlen nevű faluban 1235 és 1270 
között, továbbá Komáromban, hol 1268 előtt, Nemesócsán, hol 1264-
ben és Bálványszakállason, hol 1285-ben szintén udvarnokok laktak. 
A többi szolgálmányosok közül Csicsón (1291.), Csanakon (1257.), 
Megyeren (Orsz. Lev. Dl. 5667.), Tárnokon, Etén (1257., 1271.) és 
Hetényben (1264.) hírnökök, ugyancsak Hetényben (1264.), 
Radványban (1267.) és Bálványszakállason lovászok, a két Lándoron 
(1291.) és Udvardon (1274.) halászok, Madaron (1360.) és Mercsén 
(1279.) sólymárok, Radványban (1267.) gyümölcskertészek, Vasban és 
Zelebegen (1273-1283.) szekeresek. Hasonló szolgálmányosokat 
találunk a királynői birtokokon is, így a két Árpa (Árpád, 1248.) 
egyikében, valamint Karván (1245.) és Mócsán fegyveresek és 
pohárnokok (1291.) laktak.  
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Ugyanez az oklevél már a minden szentek tiszteletére emelt 
kőtemplomát is említi a falunak. 1348-ban a királyné megengedte, 
hogy az egy évvel előbb fej- és jószágvesztésre ítélt Jakab fia Jánosnak 
Ette nevü birtokát, a kivégzett fia és özvegye tíz márkáért 
visszaválthassák. 1450-ben ezt meg is említették egy írásban. 1500-ban 
Lewkes Ferencz és Koromlay István erőszakkal elfoglalták a Jakabfyak 
itteni birtokát, a mi ellen az érdekeltek tiltakoztak. 1520-ban az 
Etheyeken és a Koromlayakon kívül még Vasdinnyei Vas János, 
Csepy Benedek, Biró János, az Eörkényi és az Akay családok is 
birtokosok a településen. A török uralom idején a település elpusztult. 
Az újrateleptést 1648-ban az akkori birtokosa, gróf Zichy István 
végezte. Protestánsokkal népesült be a falu, mely ezt követően 
rohamos fejlődésnek indult. 1659-ben Tatay Máténak és nővérének 
négy nemesi kuriájuk volt itt. 1698-ban az Esterházyak is birtokosai 
voltak a területnek. A község lakosai valamennyien reformátusok; 
templomuk 1645-ben épült, de csak 1817-ben kapott tornyot. Az 
1710-es pestis járványnak mintegy háromszáz falubeli esett áldozatul, 
de fejlődése ennek ellenére töretlen volt. A református püspököt az 
1713. évi április 2-án tartott kocsi zsinaton avatta fel Pathay János 
dunamelléki püspök. Komárom vármegyében ekkor a következő 
reform. egyházak voltak: Nagykeszi, Néma, Füss, Apáczaszakállas, 
Ekecs, Nagymegyer, Turiszakállas, Nemes-Ócsa, Aranyos, Megyercs, 
Ekel, Szomód, Baj, Tata, Kocs, Környe, Dad, Szend, Császár, Ete, 
Igmánd, Bana, Ács, Szőny, Mocsa, Naszály, Almás, Neszmély, Süttő, 
Lábatlan, Nagysáp, Csanak, Úny, Epely, Szomor, Gyermely, Tarján, 
Héreg, Neszmély, Kamocsa, Szentpéter, Madar, Csúz, Csehi, 
Udvard, Perbete.  

A falu a templomot 2002-ben kezdte felújítani. A helyiek a templom 
rekonstrukciós munkái érdekében gyűjtést kezdeményeztek. Az első 
adakozás alkalmával 400 ezer forintot adtak öszsze a hívek. A 
templomfelújítók pályázatírásba kezdtek, és további adományokat 
gyűjtöttek. 2005. október 8-án a teljesen felújított templomban átadó 
ünnepség keretében adtak hálát a hívek a felújításnak. 
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A községházán kegyelettel őrzik az 1848-iki szabadságharc 
alkalmával, az itteni önkéntes csapat számára készült nemzeti lobogót.  
Az 1900-as évek elején az etei területek a Magyar királyi állami 
ménesbirtok uradalmához tartoztak. Komárom vármegye II. Gesztesi 
járás, két nagyközség alá beosztott három kisközséggel és Ács, Ászár, 
Bana, Bokod, Császár, Dad, Ete, Kethely, Kisbér, Kocs, Kömlőd, 
Mocsa, Nagyigmánd, Öszőny, Szend és Tárkány nagyközségekkel 
került lehatárolásra. Ete megnevezését egyesek szerint a Névtelentől is 
említett hét kún vezér egyikétől, Etétől vette, a kitől az Ethey 
nemzetség is származik. Egy legenda szerint Attila hun fejedelmet e 
falu határában temették el, és az Ete helynév az ő nevéből származik 
(Attila = Etele). Mások az 1200 –as években neve Ethem volt, 
elnevezésének alapja az Etü személynév. (Megjegyzés: tudomásunk 
van egy elpusztolt Ete nevű településről a Sárközben Decs 
szomszédságában (Tolna megye), valamint Szatmár megyében 
(Románia) is létezik egy Ete nevű falu.) A falu kedvező természeti 
adottságai jó feltételeket biztosítottak a földműveléshez, 
szőlőtermesztéshez és állattenyésztésnek. Az eteiek az 1930-as 
években már több mint 4000 holdon gazdálkodtak.  A lakosok községi 
hitelszövetkezetet tartottak fenn. A szájhagyomány szerint a 
Döbönkúti forrás vize kéntartalmú és gyógyító hatású volt. A XX. 
század elején a község házainak száma 241, lakosaié 1219 fő volt, 
posta, távíró és vasúti állomás is működött Etén. Etéhez tartozott 
Apáti puszta, mely 1334 előtt a pannonhalmi apátság birtoka volt, 
ahol 1334-ben Powsa János és Chyzer Pál némely birtokrészekre 
királyi adományt nyertek. 1520-ban a főapátságot iktatták itt birtokba, 
de 1615-ben ismét más birtokosai lettek; ekkor ugyanis Iványi Anna a 

maga részét, 10 évre Gyárfás Mihálynak adta át, majd 1616-ban, 
birtokuk felével Kulcsár Imre és osztályos atyafiai is így cselekedtek. 
1663-ban a pannonhalmi apátság a maga birtokát Csepy Jánosnak 
adta bérbe. 1673-ban Gyárfás István és Miklós itteni zálogjogukat 
Pázmándy Györgynek adták el. Később a Némai Tárczay család lett 
a földek ura; de e család fiágban kihalván, a leányági örökösök tették 
rá kezüket a birtokra, melyet azonban a királyi fiskus visszakövetelt. A 
puszta további sorsa a közeli Kisbérével azonos lett.  A II. világháború 
után,1959-ben létrehozták a helyi termelőszövetkezetet, a "Kossuth" 
TSz-t. A TSz. 1979-ben egyesült a kisbéri "Virágzó" TSz-szel. 1991-
től újra önállóan gazdálkodott. A volt szövetkezet ágazatai a 
rendszerváltás óta gazdasági társaságokként működnek. Jelenleg az 
Ete-Agro Kft, az Állért Kft működik itt. 1977. április 1-jétől Hánta 
községgel együtt a Kisbér székhelyű nagyközségi közös tanácshoz 
osztották be, annak társközségeként. 1986-ban, Kisbér várossá 
nyilvánításával egyidejűleg az új városhoz csatolták. 1990-től lett ismét 
önálló település.  
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1948 előtt a reformátusok által 1648 létesített és működtetett elemi 
népiskolája, 1975-ig nyolcosztályos általános iskolája volt. Ettől 
kezdődően a felsősöket Kisbér fogadta, az alsó tagozatosok helyben 
maradtak. Az alsó tagozat 1992-ben két tanulócsoporttal és két 
tanítóval önállósult. Művelődési háza a volt tanítói lakásban kapott 
helyet. Itt könyvtár is működik. Az orvosi ellátást Kisbéren biztosítják, 
1992 óta fogorvos is működik a faluban. A pár éve felújított 
művelődési ház, ami évente több rendezvénynek ad otthont, többek 
között lakodalmaknak és báloknak. Saját konyhával is rendelkezik, 
ahol főznek is mindennap. Szabadtéri színpad, mely évente több 
rendezvénynek ad otthont, többek között falunapnak, koncerteknek, 
színdaraboknak. II. világháborús emlékmű, Ete lakossága állítatta 
1991-ben az önkormányzat és a református egyház szerevezésében a 
II. világháborúban elesettek emlékére. Játszótér, a Tájház mellett. 

 

 



 

Ete Településképi Arculati Kézikönyve 
Archicon stúdió bt. 

2017. 

8	

 
Etén, a Gurgyal sarkán állt a Katona-Keszthelyi családok 
tulajdonában lévő vályogház. Az épület a múlt század ’80-as éveiben 
összedőlt. 2003-ban az önkormányzat tulajdonába került az ingatlan, 
amelyen először szabadtéri színpadot és nézőteret létesítettek. A 
pedagógusok kezdeményezésére az Etei Általános Iskolában 2002-ben 
helytörténeti kiállítást nyílt. Rengeteg eszköz összegyűlt, ezek méltó 
elhelyezésére 2005-2006- ban épült fel a tájház. Az épület terveit 
Mogyorósi László tervező készítette. A berendezett tájház-múzeumot 
2010. május 2-án, a község születésnapján adták át a látogatóknak. A 
múzeum ad helyet az Etei Református Egyházközség legrégebbi 
kegytárgyának, az 1648-ból származó kenyérosztó tányérnak is. Itt 
látható a község két elhunyt díszpolgárának, dr. Szabó Kálmán 
lelkipásztor és Szíjj Elemér igazgató-tanító személyes tárgyai is.   
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3 Örökségvédelem 
 
Egyedi helyi védelemben részesített épületek, emlékművek, 
amelyek építészeti, építészettörténeti, esztétikai értéke az országos 
védelmet nem indokolja, de jellegük kifejezi a község múltjának 
sajátosságait, egyéni kultúráját, hagyományait, a település számára 
megőrizendő, védendő. értéket képviselnek. 
 
 
Etén viszonylag sok régi lakóépület maradt fenn, melyek tükrözik az 
alapvetően mezőgazdaságból élő lakosság életmódját is.  
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Komárom vármegye 1900-as évek eleji leírásában már megemlítették 
a mai napig látható falusi építkezések Etén még látható emlékeit. Az 
egyszerű építőanyag természetesen egyszerű építőmóddal is járt.  
 
“ …Még igen sokfelé (Kisbér, Ete, Igmánd), de különösen a Csallóközben, 
általánosságban azt mondhatjuk, hogy a kamara, istállók, szín, félszer, vagy féhaj 
a házzal egy végtében, ha nem is ugyanazon tető alatt vannak, a pajta a telek 
lábjában vagy a szérün, a sertésólak pedig a házzal szembe esnek (Martoson a ház 
előtt). Ez a rendszer főként a dunántúli részekre talál, míg az udvardi járásban a 
gazdasági épületek inkább külön épülnek, - a mi egyszerűbb életviszonyokra mutat. 
Részben így van ez a Csallóközben is. De Banán és Csepen általában külön 
állanak az istállók, Etén a kamara a házzal szembe épül, ugyanígy Szimőn. …” 
 

Az emeletes magtár 1920-ban épült. Egyedi építésű a magtár, 
abban az időben nem volt jellemző ez a megoldás. Ez a községre nem 
jellemző magtárépület a hajdani „Cseke – Pongrácz” udvar elején 
helyezkedik el. A tulajdonosok az óta váltották egymást, de az épület 
a mai napig áll. Az elmúlt években felújításra került. Ritkaság az 
emeletes magtárépület. Egyben mementója a mezőgazdaságból élő, 
szorgalmas gyűjtő, takarékos etei paraszt-társadalomnak.  
Ez a háromfakkos góré Etén a Kossuth Lajos utca 97. sz. alatt 
található. Kívülről is jól látható fakkokkal volt, van elválasztva a tér, a 
termények jobb elhelyezése végett. Először a külső fakkokat töltötték 
meg, majd a középső rész feltöltésével folytatódott a góré megtöltése. 
Az emberek leleményességét mutatja, hogy a góré a pince fölé lett 
építve, ezzel védték a pincét a beázástól.  
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Védett építészeti értékek Etén 
 
Faluház                                                Jókai u. 41. 
Hősi emlékmű                                     Kossuth L. u. 
Lakóépület melléképületekkel             Ady u. 17. 
                                                             Kossuth u. 21. 
Lakóépület                                           Jókai u. 22. 
                                                             Ady u. 8. 
Lakóépület és istálló                            Diófa u. 3. 
Nyárikonyha és melléképületek           Diófa u. 22. 
Présházak                              02/4 út 9./11. 02/7 út 7. 02/9 út 6. 
Raktár, istálló és gazdasági épület       Kossuth u. 82. 
Református templom                           Kossuth u.  
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Településképi követelményrendszer  
Ete településképét a táji környezet határozza meg. A beépített 
területekre az egylakásos oldalhatáron álló beépítés jellemző. A régi 
településrészeken utcavonalon álló házak sorakoznak. Az új 
lakóterületi beépítések előkertesek. A lakóterületeken földszintes 
nyeregtetős vagy kontyolt, sátortetős és manzardt tetős lakóépületeket 
találunk. Az 1980-90-es építésű házak jellemzően nyeregtetősek, 
beépített tetőtérrel, de a legújabb házakon sem jellemző az 
alacsonyabb hajlásszögű, mediterrán típusú tetőidom. A 
hagyományos településkép megőrzésében fontos szerepe van a szigorú 
szabályozásnak. A meghatározó településképi területek lehatárolása 
alapvetően követi a szabályozási terv övezeti lehatárolásait. A helyi 
építési szabályzatban foglaltakon túlmenően a településképi 
rendeletbe foglalt területi építészeti előírásokat is figyelembe kell 
venni, és az új épületek építésekor, a meglevők átalakításakor, 
felújításakor, bővítésekor az ajánlásokat, jó példákat célszerű 
megfogadni, mert ezáltal biztosítható, hogy a helyi értékek az utókor 
számára is megőrzésre kerüljenek.  
 
Fontos, hogy az új építésű lakóépületek mindig az adott kor 
jó színvonalán, harmonikusan illeszkedjenek az 
utcaképhez.  
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 Meghatározó településképi karakterek 
A beépítésre szánt terület alapvetően lakóterület. A családiházas 
beépítés a meghatározó. A településen szinte egységesen a falusias 
családiházas karaktert lehet megállapítani, mivel az újabb beépítésű 
lakóterületeken is megtartották a falusias fésűs beépítés szabályait. A 
településközpontban a templom és közvetlen környezete, valamint az 
Y útelágazásban beszélhetünk településközponti karakterről. Itt 
találhatóak meg a községi intézmények is. A gazdasági-szolgáltató 
területek a lakóterület szélén kerültek kijelölésre, amelyek 
kapcsolódnak a mezőgazdasági feldolgozóiparhoz, és a külterületi 
majorsági területekhez. A település határában a szőlős zártkertek 
alkotnak pincesori karaktert. A be nem építhető területeken jellemző 
a mezőgazdasági művelésű táj. 
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4.1. Falusias karakter (fésűs beépítés) 
4.1.1. Településképi jellemzők 

 
FALUSI (családiházas) KARAKTER 
 
Ete régi településrészein a falusi életmód miatt (udvar/ konyhakert 
/baromfiudvar/ istálló/kert) hosszú telkeken az oldalhatáron álló, 
fésűs beépítés alakult ki. A település régi utca- és telekszerkezete, a 
pincesor beépítési struktúrája, a megnyitott új utcákkal módosították 
a településszerkezetet, de az odalhatáron álló beépítési mód 
jellemzően megmaradt. A házak zömmel az utcavonalra merőleges 
nyeregtetősek, a régebbi beépítések oromfalasak, a későbbiekben 
kontyoltak, illetve az új házak sátortetősek vagy manzardosak. 

 
 

Általában a lakóházak egy –vagy kétlakásosak, a telek beépítését az 
udvar oldalhatárán álló sorolt épülettömegek alkotják. A telek 
beépíthetősége miatt tömegük többségében tégalalap alaprajzra 
szerkesztett földszintes, magastetős épületek. Az utcákban elvétve 
emeletesházak, és tetőtérbeépítéses családiházak is találhatók. A 
magastető hajlásszöge 38-45 fok közötti, palafedésű, de cserépfedésű 
is akad közöttük. A homlokzatok vakoltak, díszítőelemként 
ablakkeretezés és egyszerű párkányhúzás látható, a festett sima vakolat 
és a színezett kőporos vakolat jellemző felületképzés; színeiben fehér, 
törtfehér, pasztellszínek. A lábazat kőből rakott, vagy lábazati 
vakolattal ellátott betonlábazat. A fésűs beépítés mellé néhol az úttal 
párhuzamos tetőgerincű házak is épültek. Etén a különböző 
társadalmi és gazdasági helyzetben lévő emberek házai megmaradtak, 
így jól nyomon követhető az építészeti tömegformálás és a település 
fejlődése.  
 
Ete új beépítésű családiházas területén a telkek nagysága lehetővé teszi 
nagyobb házak elhelyezését is, de az oldalhatáron álló beépítési mód 
megtartásával. A látszólag különböző házak a családiházas jelleget 
hordozzák, önálló telken állnak, viszonylag nagy zöldfelülettel 
rendelkeznek. A lakóterület hangulatát a közterületek gondozottsága, 
az utak szélessége, növényzettel való ellátottsága, a járdák állapota, a 
kerítések kialakítása, az előkertekbe ültetett növényzet látványa 
jobban befolyásolja, mint az épületeké, melyek az építés idejétől 
függően mutatják a kor divatos építészeti megformálásának jegyeit.  
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Az épületek az 
utcavonalra épültek, 
jellemezően kisebb 
előkertesek, ami előtt 
utcai kerítés húzódik. 
A kerítések alacsony 
lábazatú, épített 

pilléres, áttört mezőkkel (fémpálcás, fémhálós, fabetétes) ellátottak. 
Néhány helyen téglából épített tömör kerítés van vakolt felülettel, 
tömör fa, vagy fém kétszárnyú nagykapuval, személybejáróval. A kicsi 
előkertekben virágok, kisebb bokrok vannak, az utcákban a házak előtt 
kisebb fák állnak, a gondos lakók virágoskertet gondoznak. A 
kertekben a háztartások szükségleteinek kielégítésére folyik 
kertművelés.  
 
Az utcák megőrizték a településszekezet strukturális fő elemeit. A 
régebbi építésű házak földszintesek, az újabbak tetőtérbeépítésesek, 
vagy kétszintesek. Az oromfalas nyeregtetős, csonkakontyolt 
nyeregtetős, kontyolt nyeregtetős, sátortetős, manzardtetős 
épülettömegek sorakoznak. 
 
 

 
 
Az aszfaltozott utca melletti vízelvezető árkok helyén a kapubejárók 
kiszélesítésével parkolóhelyek keletkeztek, az útmenti sáv füvesített. Az 
utcákban légvezetékes elektromos áramellátás van; a vezetékes víz-, 
csatorna és gáz bekötések föld alatt érkeznek a telekhatárig. 
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A fésűs (falusias) beépítésben a meghatározó utcaképi ritmus 
betartása és a jellegzetes épülettömegek sorolása eredményez 
harmonikus településképet. Az utcába újonnan beépítésre kerülő 
lakóépületeknél ajánlott az utcában jellemző építészeti megjelenés 
tiszteletben tartása. 

 
 
 

 
 
 

 
 

Az utcai kerítés a lakóépülethez tartozik, és meghatározza az 
utcaképet. Akkor szép, ha stílusában és anyagában is illeszkedik a 
főépülethez, nem hivalkodó és nem is takarja el a homlokzatot. 
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4.1.2. Ajánlások, jó példák 
 

 
Falusias karakterű településkép meghatározó területének építészeti 

előírásai 
 

Jellemző karakter elemek Településképi meghatározó 
terület 

Beépítés módja Oldalhatáron álló 
1 szint + tetőtérbeépítés 
az udvaron oldalhatár mentén 
épített állattartó, vagy tároló 
helyiségek, hátsó udvarban fából 
készült góré, (pajta), füstölő, 
fészer, fóliasátor … Kerti terasz, 
nyitott-fedett tároló, kerti pavilon, 
úszómedence, a garázs a 
főépülettömegben kerüljön 
elhelyezésre, lehetőleg ne az utcai 
főhomlokzaton. 
 
Lábazatos, oszlopos fém, vagy fa 
áttört kerítésmezővel, max. 2 
méter magasságú legyen.  

Szintszám/legmagasabb pont 
Kerti építmények 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerítés 

Növényzet 
 
 
 
 
 

Utcai füvesített terület, 1vagy 2 
fával, virágoskerttel; az előkertek 
és a kerítés előtti területek három 
szintű zöldfelülettel 
rendelkezzenek, a kertekben 
háztáji gazdálkodás folyik.  
 
A régi településmag 
utcaszerkezete megtartandó. 
 
Az épületek kialakítása  
alkalmazkodjon a kialakult 
utcaképhez. 
 
A házak előtti utcaszakaszon 
növényzet telepítése és gondozása 
javasolt. 
 
A pincesor helyi területi védelmre 
javasolt. 

Egyedi ajánlások 
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A településszerkezet 
alakulása a telkek 

méretével 
összhangban; a 
földrajzi adottságokat 
követve történik; a 
beépítési mód a 
tulajdonosok anyagi 

helyzetéről és életmódjáról is 
árulkodik. A fésűs beépítésű telkeken 
a keskeny és hosszú telkek 
oldalhatárán épülő, jó arányú 
tömegekre bomló, tűzfalszerűen és 
lépcsősen csatlakozó épületek sorolt 
udvari beépítést eredményeznek.  
 
 
Az egysoros elrendezésben az 
épülettömegek egymás után 
sorakoznak a telek egyik 
oldalhatárán; az úgynevezett 
kétsoros beépítésben a telek másik 
oldalhatárára egy kisebb 
épülettömeg kerül; majd a beforduló 
beépítésben a kisebb épületrész 
oldalszárnyként épül a főtömeghez.  

A régebbi lakóépületeken fa ablakok a jellemzőek, illetve a 
korszerűsítés során cseréjük megtörtént. Az ablakok korszerű 
hőszigetelt üvegezésű fa, vagy műanyagszerkezetek, a ház stílusához 
igazodó arányrendszerben. Az udvar felé nagyobb üvegezett felületek, 
teraszajtók nyílnak. Az utcai homlokzaton megjelennek a tömör 
garázskapuk, és a szép bejárati ajtók. A házak karakteréhez igazított 
nem tömör kerítések, jellemzően épített lábazat és kerítésoszlopok 
között fa nem tömör mezőkkel, de kovácsoltvas, fém pálcás, fémhálós 
kerítések is épültek. Jellemzően nincs a házakon reklámfelület. A 
gépkocsik elhelyezése a telken belül történik, de a ház előtti parkolásra 
burkolt területek kerülnek kialakításra. Fontos a bejárók szintjének és 
kialakításának összehangolása. Az egységes utcaképi megjelenéshez 
hozzátartozik, hogy az új épületek léptékükben és színvilágukban 
igazodjanak a meglévő beépítéshez.  
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4.3. Településközponti karakter  
4.3.1. Településképi jellemzők 

 
 

TELEPÜLÉSKÖZPONTI KARAKTER 
 
Ete településközpontját a főutca menti kiteresedések mutatják. 
Alapvetően a beépítés léptéke azonos a lakóterületével, elsősorban a 
közterületek miatt sorolható más karakterbe. A településközpontban 
kaptak helyet az intézmények is: iskola, óvoda, plébánia, üzletek, 
templom. A közintézmények tömegükben, léptékükben nem tűnnek ki 
a családi házak közül. Az intézmények tetőzetére az 
energiakorszerűsítés során a napelemek felszerelése történhet. A 
közintézmények visszafogottan díszítettek, a homlokzati 
vakolatarchitektúra világosabb (törtfehér) színű, a falfelület közép 
tónusú pasztellszínű vagy sárga. A magastetős épületeken 
függőereszcsatorna a jellemző; a lapostetős épületek attikafalasak. A 
nyílásszárók méretei az épülettömegekhez arányosan illeszkednek. 
Anyaguk általában faszerkezetű, vagy műanyagszerkezetek; az 
intézményfelújítás során hőszigetelő szerkezetek kerülnek beépítésre. 
A közterületek és közparkok, emlékművek szépen gondozottak. 
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A településközpont két részre osztható: a templom környezete és az Y 
útcsatlakozás, ahol a szolgáltatások találhatók meg. Míg az előző 
épületei az településképbe illeszkednek, addig a lapostetős és 
pavilonszerű épületek településképi szempontból nehezen illeszthetők 
be az amúgy egységes, szép faluképbe. Az 1956-os emlékmű 
környezetének rendezése jó példa a központi terület átalakításának 
első lépéseként.  
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4.3. Gazdasági karakter 
4.3.1. Településképi jellemzők 

 
GAZDASÁGI KARAKTER 
 

A gazdasági 
területeken a 

gazdasági-
szolgáltató 

épületek 

csarnokszerkezetei jelenhetnek meg. Az új épületek általában 
egyszintesek, de a funkciónak megfelelő belmagassággal épülhetnek. 
Építészeti kialakításuknál az alacsony hajlású tető, fémvázas szerkezet, 
építőelemes falazat található. Nincs homlokzatdíszítés, általában 
egyszínű építőlemez burkolatú csarnokok állnak az ilyen karakterű 
részeken. Kicsi ablakok, nagy, tömör kapuk, a funkciónak megfelelő 
homlokzati kialakítás, nagy alapterű elrendezés jellemzi az épületeket. 
A kerítés vagyonvédelmi feladatokat lát el, általában fémoszlopos, 
fémhálós kivitelben készül, vagy tömör. A volt tsz épületek is ebbe a 
karakterbe tartoznak.  
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4.5. Táji – természeti karakter  
4.5.1. Településképi jellemzők 

 
TÁJI-TERMÉSZETI KARAKTER 
 
Ete Komárom megye délnyugati részén a Kisbér-Igmándi medence 
déli peremén fekszik, a Súri-Bakonyalja kistáj határán. A 13, számú 
főút mellett található Kisbértől 6 km-re, az M1-es autópályától 16 km-
re van. Területe patakvölgyekkel taglalt hullámos síkság. A Csépi-ér a 
Concó patakba fut északnyugat felé. A lakosság vezetékes vízellátását 
a tatabányai karsztvíz(táv)vezetékkel biztosítják. Felszíni kőzetei: 
agyagmárgával kevert laza üledékek: homok, agyag, lösz. Talaja 
csernozjom barna erdőtalaj keverve réti öntéstalajjal. Éghajlatilag a 
nedves kontinentális mérsékelten száraz és mérsékelten hűvös 
altípusába tartozik. Éves középhőmérséklete: 9,7 °C fok., a 
csapadékátlaga 650 mm, az uralkodó széliránya: északnyugati.  
 
Természeti értéke a közeli Tagos-erdőben található ősgyep, melynek 
jellegzetes növénye az árvalányhaj és a szép virágú, tavasszal virító 
leánykökörcsin. A településen a borturizmus kedvelői mellett a 
lovassport iránt érdeklődők is kikapcsolódási lehetőséget találhatnak. 
.	  
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A település zöldfelületi rendszerét elsősorban a táji és a 
településszerkezeti adottságok befolyásolják. A környezeti, természeti 
zöldfelületeken kívül a településen belüli minőségi zöldfelületek 
kondicionáló, rekreáló és esztétikai szerepet töltenek be egyszerre. Ete 
területén található: köztér, sportpálya, utcai fasorok, védőfásítások, 
valamint a temető, de a kiterjedt zöldfelülettel rendelkező 
magánkertek, családi házak kertjei, mezőgazdasági zártkertek, szőlők 
is a települési zöldfelületi rendszer részei. A települést zömében 
falusias jellegű beépítési mód jellemzi, még mindig dominál a 
magánkertek haszonkerti jellege, amikor a nagyobb felületű hátsó 
kertben saját felhasználásra zöldségeket és gyümölcsöket 
termesztenek. A településen a kétzónás a leggyakoribb (díszkert – 
haszonkert); a három zónás pedig általában olyan ingatlanok 
jellemzője, ahol állattartás, vagy más gazdálkodási tevékenység folyik 
és ennek kiszolgáló épületei találhatók a köztes zónában. A családi 
házak kertjei nagyrészt rendezettek, a parlagon hagyott területeken 
viszont a kaszálás és a parlagfű irtása szükséges.   
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A temető gondozott zöldterülete, szegélyező fasora a település 
belterületi zöldfelületi rendszerének részét alkotják. 
 
A közlekedési terület legmeghatározóbb alkotóelemei az utcai fasorok, 
cserjék. A növények javítják a település klímáját és szebbé teszik az 
utcaképet. A cserje és gyepsávok elválasztják az úttestet a járdától, 
terelik a forgalmat és a klímajavító tényezők mellett védik a gyalogosok 
testi épségét. 
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 4.4. Szőlőhegyi karakter 
4.4.1. Településképi jellemzők 

 
SZŐLŐHEGYI KARAKTER 
 
Ete közigazgatási területének jól elkülöníthető külterületi részén 
szőlőművelés és bortermelés folyik. A szőlőhegyi karaktert a pici 
présházak és keskeny telkek jellemzik. A fennsík jellegű művelés miatt 
a szőlőhegy speciális beépítésű, sok helyen a pincék a présházak 
mögötti földtakarással félig a földfelszín fölött láthatóak. A területen a 
régebbi és az újabb épületek is oromfalasak, nyeregtetősek. 
 
Helyi területi védelemre javasolt a pincesor. 
  



 

Ete Településképi Arculati Kézikönyve 
Archicon stúdió bt. 

2017. 

29	

   



 

Ete Településképi Arculati Kézikönyve 
Archicon stúdió bt. 

2017. 

30	

 

A Neszmélyi borvidéket földrajzilag jól körülhatárolni a tagoltsága 
okán nehéz. Nyugatról kelet felé haladva először az Ászári-körzetbe 
botlunk, ez a terület a Bársonyosi-dombság vidéke. A dombvidéket 
délről az Által-ér, nyugatról a Bakonyalja és a Sokoró, keletről a 
Gerecse határolja, míg északon belesimul az Igmánd-Kisbéri-
medencébe, a borvidék az utóbbi kettő területére is átnyúlik. A 
borvidék központi része a (főként dachsteini mészkőből és dolomitból 
álló) Gerecse nyugati és északi lejtőin található. A Dunaszentmiklós-
Dunaalmás-Neszmély települések által közrefogott terület a bortáj 
történelmi és jelenlegi magja is egyben. A Neszmély határában 
található Nagy-Somló, Korma-hegy (300m) és Meleges (274m) 
egyben a legismertebb dűlők lelőhelyei is. Az északi lejtésű területeket 
a Duna által visszavert napsugarak melegítik, az északi szelek pedig a 
gombabetegségek kockázatát csökkentik. Az agyagos talaj 
nyomelemekben és ásványi anyagokban gazdag. Az egész borvidékről 
elmondható, hogy éghajlati viszonyai kiegyenlítettek, a napsütéses 
órák száma 2000 óra körül alakul évente, míg a csapadék mennyisége 
550-650 mm. Pesty Frigyes 1864-es adatai szerint Neszmély szőlői az 
Akasztó-hegy alján, a Szömördök-hegy alján, a Gárdony-völgyben, a 
Kásás-hegy alján és oldalán, a Sertés-völgyben és a Barki-hegy 
oldalában, az Új-hegyen, a Korma-oldalon, a Melegesen, az Alsó és 
Felső Pap-hegy alján és a Vár-hegy alján teremtek. A magas 
savtartalmuk miatt jól szállítható környékbeli borok egyre ismertebbé 
tették a vidéket, talán ennek köszönhetően 1855-ben a klosterneuburgi 
Szent Ágoston kanonokrend megvásárolta az almási és neszmélyi 
ingatlanokat és földek egy részét a Zichy-családtól.  
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A fellendülésnek a filoxéra megjelenése vetett véget. A védekezést és 
az újratelepítést Bársonyos vidékén a Pannonhalmi Apátság, Ászáron 
pedig az Esterházy-család által létrehozott mintaszőlészet segítette. 
Végül 1897-ben jött létre a Neszmélyi borvidék, akkor még magában 
foglalva a mai Móri, Pannonhalmi és Etyeki borvidék területét is.  
 
Az agyagos-homokos tavi üledékekből és negyedidőszaki löszből álló 
vidéken a szőlőhegyek legfontosabb talajképző kőzete a lösz, a vidék 
nagyobbik részén agyagbemosódásos barna erdőtalaj található. A 
dombvidéki jelleg, a Kisalföld felől érkező meleg áramlatok és a Duna 
hatása mellett éghajlata mérsékelten nedves-hűvös, a magyarországi 
átlaghoz képest valamivel kevésbé napsütéses jellege kedvez az 
illatokban és zamatanyagban gazdag borok előállításának. A löszön 
kiváló minőségű bor terem. A borvidék borai kemények, karakteresek, 
savban gazdagok, illatban finomak. Az Ászár-Neszmélyi borvidék) 
története állítólag Probus császár, a légióit is szőlőtelepítésre befogó 
római uralkodó legendájával kezdődik. Azt ezt követő honfoglalás, 
majd a kora-középkori időszak kevés érdemleges információval 
szolgál. A borvidékhez tartozó Tata, legfőképpen a vár 1410 után 
Zsigmond királyunk kedvelt tartózkodási helye volt, és ha hinni lehet 
a korabeli iratoknak, a magyar császár a környék borait sem vetette 
meg. Neszmély Zsigmond birtoka volt ez időtájt, Ászár pedig királynői 
birtok volt. Eszterházy Csákvári Uradalom híres ászári 
mintaszőlészete és pincészete itt alakult ki, amely messziföldön 
hírnevet szerzett a vidéknek. Az itt termelt borok a XVII. századtól 
kezdve kellő élvezetet nyújtanak az ide látogató és ünnepelni vágyó 
embereknek.  

 
Hegyközségek: Ászár-Hánta-Kisbér Hegyközség, Bársonyos 
Hegyközség, Császári Hegyközség, Vérteskéthely Hegyközség, 
Esztergomi Hegyközség, Kesztőlc Hegyközség, Ete-Csép 
Hegyközség, Mocsa Boldogasszonypuszta, Tatai Hegyközség, 
Neszmélyi Hegyközség, Kerékteleki Hegyközség, Dunaszentmiklós-
Szomód Hegyköz 
 
A borvidék területe: 6600 Ha 
A szőlővel betelepített terület: kb. 1400 Ha 
A borvidék települései két körzetre oszlanak, az ászári körzethez 
tartozik: Ászár, Bársonyos, Császár, Csép, Ete, Keréktelki, Kisbér, 
Nagyigmánd, Vérteskethely  
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4.5. Mezőgazdasági (nem beépíthető) karakter 
4.5.1. Településképi jellemzők 

 
MEZŐGAZDASÁGI KARAKTER 
 
Ete közigazgatási területének jelentős része 
külterület. A mezőgazdasági területek egyik része 
szántóföldi művelésű. Az általános mezőgazdasági 
területek nem beépíthetőek. 
  



 

Ete Településképi Arculati Kézikönyve 
Archicon stúdió bt. 

2017. 

34	

5 Reklámok, egyéb műszaki berendezések 
 
Reklámok elhelyzésére magánterületen a reklámokról szóló felsőbb 
szintű jogszabály nem ad lehetőséget. Közterületen kizárólag az 
önkormányzat jóváhagyásával lehet reklámot elhelyezni a 
településközponti területen. Cél, hogy a homlokzatokon minél 
kevesebb zavaró elem jelenljen meg. A légkábelek megszüntetése a 
településközpontban indokolt, miután a településkép zavaró elemei az 
oszlopok, vezetékek.  
 

6 Jó példák 
 
Ajánlott, hogy az utcák, és egyéb látnivalók kitáblázása egységes 
arculattal történjen. Cél, hogy a cégfeliratok harmonikusan 
illeszkedjenek az utcaképbe, ne hivalkodjanak, de a megfelelő 
információt át tudják adni. A településközponti a zöldfelületek, köztéri 
utcabútorok karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. A 
közterületek kialakítása nagyban függ az ott megjelenő 
utcabútorokon, azok megjelenésén, egységes arculati jegyein, ezért 
fontos, hogy erre is fordítson az önkormányzat kellő figyelmet. 
Érdemes a közterületekre olyan közterület alakítási tervet készíteni, 
ahol már a tervezéskor felkerülnek a településképet meghatározó 
elemek: padok, szemetesek, kerékpártárolók, köztéri utcabútorok, 
zöldfelületek ...  
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A régi lakóépületek szerkesztésére és anyagára is találunk jó 
példákat Etén: oromfalas, csonkakontyolt nyeregtetős épületeket és 
sok palafedésű manzard tetőset. A házak tornácai jellemzően épített 
tégla oszloposak. A falazatok vegyes kő-tégla, vagy különböző tégla 
falazatok lehetnek. A tetőszerkezet fából készült, és a födémek is 
fagerendásak. A gazdasági épületek a főépület (lakóépület) mögött 
sorakoznak kisebb fesztávval, és ebből adódóan alacsonyabbak is. A 
nádfedeles házak mára eltűntek, a palafedés a jellemző. Az új épületek 
cserépfedésűek.     
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Az utcai homlokzatok színezése kiemelheti az építészeti 
elemeket, vagy semlegesítheti azokat. A sötétebb színek általába a 
falfelületek, míg a díszítése, ablakkeretek, lizénák, párkányhúzások 
világosabb árnyalatúak. A színek harmonikus illeszkedésébe 
beletartoznak a lábazat anyaga, színezése, a nyílászárók színei, a 
kerítés oszlok, lábazat, kerítésmező kialakítása is. Érdemes több 
színvariációt megtervezni annak érdekében, hogy a településképbe 
harmonikus legyen az illeszkedés. Kerülendőek az úgynevezett rikító 
színek, amelyek túl harsányak, és az utcaképben túl hangsúlyos 
elemként jelennek meg, de ugyanilyan zavaró hatású lehet a fekete 
szín használata, vagy a teljesen egy tónusú homlokzatszínezés. 
Általában a közép tónusú, vagy világosabb pasztellszínek ajánlottak. 
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A nyílászárók nem csak a napfényt engedik be, hanem a hideget, 
meleget, zajt is, ezért fontos, hogy mindig a legmegfelelőb ablakot, 
ajtót válasszuk ki. A régebbi stílusú házakon a fa szerkezetek a 
meghatározók, ezért a felújításukkor is törekedni kell az eredetihez 
hasonló megjelenésű ablakok, ajtók beépítésére. A régi ablakszárnyba, 
vagy azzal megegyező kialakítású új szerkezetbe épített hőszigetelő 
üvegezésű ablak akkor a legtökéletesebb megoldás, amikor az új 
gyártmány mind anyagában, mind kiosztásában és színében is az 
eredetivel megegyező kialakítású. A túlzott felmelegedés mérséklésére 
a külső napfényvédők felszerelesée a leghatékonyabb, ezért látunk a 
régebbi ablakokon zsalugátereket, az újabbakon pedig redőnyöket. A 
harmonikus homlokzat kialakítás egyik meghatározó eleme a szép 
arányú és kiosztású ablaksor, amelyik színében is szerves tartozéka az 
utcai homlokzatnak. Megjelenését a homlokzati vakolathúzások, 
díszítések egészítik ki és hangsúlyozzák azokat. A kapuk kialakítására 
régebben nagy gondot fordítottak és éppúgy a ház, porta részének 
tekintették, mint magát az épületet. A megjelenésből következtetni 
lehetett a gazda anyagi helyzetére, ízlésére, életmódjára is. Az etei 
kapuoszlopok kőből készültek, írásosak, és viszonylag sok fennmaradt 
közülük, amelyeket érdemes magtartani továbbra is. A kerítések az 
utcaképet jelentősen meghatározó építmények. Anyagát és 
szerkesztési szabályait nehezen lehetne egységesíteni, mivel az az 
épületekhez és a helyszínekhez tervezett egyedi alkotások a hozzájuk 
csatlakozó oszlopokkal, kis - és nagykapukkal. Fontos, hogy a kerítés a 
mellette, vagy mögötte álló házzal alkosson egységet; 
anyaghasználatában mutasson rokonságot az épülettel.  
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7 Zárszó  

 
Az építészet közügy. A házak túlélnek bennünket; a tájat örökül 
kapjuk, hogy örökül hagyjuk az utódainkra. Fontos, hogy megértsük 
csak közösen alakíthatjuk a jövőnket, ezért figyelemmel kell lennünk a 
hagyományokra, a lakókörnyezetünkre. A településképi arculati 
kézikönyvből megismertük a helyet, ahol élünk, de a helyi közösség 
nélkül csak a szép tájat és az épületeket látjuk meg. Az emberek által 
éltetett „genius loci” teszi azzá a lakóhelyet, amire mindig emlékezünk, 
amit szeretünk és óvunk, mert csak így lesz 
 
                                                            Ete, a mi otthonunk. 
 
 
 
 
 


