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1 BEVEZETÉS 

Úrhida a Közép-Dunántúli régióban, Székesfehérvártól 
délnyugatra elterülő település, a megyeszékhely mellett 
Sárszentmihály, Sárkeszi, Nádasladány, Jenő és 
Szabadbattyán határolja. Maga a község, mely egy 
jellegzetes szőlőhegyi településből fejlődött ki többutcás, 
szalagtelkes községgé, nagyobbrészt egy völgyekkel 
tagolt halomra épült. E halom egy kiemelkedőbb pontján 
épült fel a templom, melyet körülölelnek a falu házai. 
Úrhida belterülete 123 és 191 méter közötti tengerszint 
feletti magasságon terül el. A község igazgatási területe 
724 ha, melyből a belterület 392 ha, míg a 
mezőgazdasági külterület 332 ha. Úrhida a Közép-
Dunántúli régióban, Székesfehérvártól délnyugatra 
elterülő település, a megyeszékhely mellett 
Sárszentmihály, Sárkeszi, Nádasladány, Jenő és 
Szabadbattyán határolja. 

Maga a község, mely egy jellegzetes szőlőhegyi 
településből fejlődött ki többutcás, szalagtelkes 
községgé, nagyobbrészt egy völgyekkel tagolt halomra 
épült. E halom egy kiemelkedőbb pontján épült fel a 
templom, melyet körülölelnek a falu házai. Úrhida 
belterülete 123 és 191 méter közötti tengerszint feletti 
magasságon terül el.  

A község igazgatási területe 724 ha, melyből a belterület 
392 ha, míg a mezőgazdasági külterület 332 ha. 
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2 ÚRHIDA BEMUTATÁSA  

Úrhida a középkorig visszanyúló történetű település, mely szőlőhegyből átalakult többutcás, 
nőtt településként. Székesfehérvártól mintegy 8 kilométeres távolságra van, ezért kedvelt, 
nyugott lakóhelye a megyeszékhelyen munkát vállalóknak.  

A település nevének első írásos említésére abban az 1009-ben íródott, majd 1257-ben átírt 
oklevélben bukkanunk, melyben István király az Úrhida kerületében fekvő Fülét a Veszprémi 
püspökségnek adományozta. 1009-ben íródott oklevél melyben először említik Úrhida nevét  
Valószínűsíthető, hogy Úrhida nevét, a Sárvízen átívelő, hercegi, nagyfejedelmi híd alapján 
kapta. 

Úrhida gazdasági vonzerejét a település jó területi elhelyezkedése erősíti. Székesfehérvár 
nagyon közel van, illetve az M7-es autópálya elérésével a főváros és a Balaton is könnyen 
megközelíthető. 

A község címerének heraldikai kialakításához az alapot a község első ismert pecsétje 1826-
ból és a község története szolgáltatta. A címer hordozója a pajzs. 

A jellegzetes szőlőhegyen épült falu címere  a enyhén ovális pajzson görbe, hegyével 
jobbra forduló kard, mellette a balra háromlevelű indáról lecsüngő szőlőfürt látható. A 
címerábrázolásokon a hasonló jelképek mögött előforduló vörös címerpajzs látható. Ez a 
két szín határozza meg a zászló sárga, vörös színét. 

  



Úrhida bemutatása|5| 

A belterületi településszerkezetre, telekstruktúrára vonatkozóan elmondható, hogy az adottságok kereteiben rendezett, derékszögű utca 
elrendezéssel, megfelelő szabályozási szélességgel, egységes telekkiosztással kialakított. 

Úrhida területén a szépen karbantartott porta, felújított, illetve új lakóépületek találhatóak. A lakóterület beépítés kertvárosias és falusias 
jellegű, ez a jelleg a képviselő-testület szándéka szerint továbbra is fenntartandó. 

A település által megfogalmazott jövőkép: 
 

Úrhida természeti adottságait kihasználva, a jövőben is élhető, otthont és pihenést nyújtó, mások számára is vonzó község legyen. 
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A község lakosságának a száma az elmúlt időszakban dinamikusan 
növekvő tendenciát mutat. A népesség korcsoport szerinti 
megoszlásából látszik, a fiatal és az aktív korosztály növekvő trendje. 
Bíztató az aktív korosztály - mely alatt a 20 és 50 év közötti lakosokat 
értjük – magas aránya. 
Úrhida Székesfehérvár vonzáskörzetébe tartozik mind ellátási, 
igazgatási, szolgáltatási és oktatási téren. A város már jelenleg is saját 
humán erőforrásait meghaladó mértékben igényel munkaerőt, melyet a 
környékről ingázók biztosítanak, így megnövekedő jelentőségűekké 
válnak a város környéki települések. A térség a székesfehérvári 
gazdaságba elsősorban munkaerőt biztosít, ezáltal kiszolgáltatott 
helyzetben van. 
Úrhidán a lakónépesség növekedésével kell számolni, mivel 
Székesfehérváron az építési lehetőségek korlátozottak, illetve drágák, a 
városból megfigyelhető a lakónépesség kiáramlási folyamat. A község 
vonzereje rendkívül kedvező fekvésében, környezeti adottságaiban rejlik, 
mely a letelepedési szándékkal bíró emberek számára fontos tényező. 
A település fekvése, természetes adottságai és kiépített infrastruktúrája 
miatt kitűnően alkalmas a városból kitelepedő családok befogadására.Ez 
a folyamat megfigyelhető a településen   
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3 ÖRÖKSÉGÜNK 
Településtörténet 
 
Úrhida a környék legősibb települése. Ennek bizonyítéka a környéken feltárt romai és avar kori leletek. A község első írásos említésére 
egy 1009-ből származó Szent István által írt oklevélben találkozhatunk, ahol, mint várral rendelkező települést említik. 1323-ban írt 
oklevél szerint Úrhida a Veszprémi püspök birtokában volt, ekkor említi az irat a település Szt. Miklósról elnevezett templomát. 1401-ben 
Zsigmond király, említést tesz az úrhidai malomról. 1478-ban a fehérvári keresztes konvent okleveléből kiderül, hogy az úrhidai híd az 
úrhidai víz felett ívelt át és a hasonló nevű faluban állt. A település további sorsát meghatározta Fehérvár 1543-as török ostroma, majd 
elfoglalása. Maga a falu már az ostrom során elpusztult. A török idők után első ízben 1702-ben említik a községet, ekkor a Madocsányi 
család birtokolta majd a Vörös család, akik 1740-től biztosan Úrhida földesurai voltak. Nagyméretű szőlőtelepítésbe fogtak és ösztönözték 
a fehérvári polgárokat a letelepedésre. A Vörös család legnagyobb alakja, Zsigmond 1781-ben kápolnát építtetett a község közepén, 
amelyben később őt is eltemették. A letelepedett lakok zöme a mezőgazdaságból élt. Elsősorban a fehérvári piacra termeltek zöldséget, 
gyümölcsöt, húst, libafertályt. A község Fehérvár éléskamrájaként vált ismerté. 
1903-ból származik az a jelentés, amelyben a település súlyos közrendi problémáiról olvashatunk: Úrhidán az 1900-as évek elején 
napirenden voltak a verekedések és az éjszakai útonállások, a kocsmában gyakran véres összetűzésekre került sor. Talán ezekből az 
időkből ered a település bicskás jelzője is. 
A II. világháború 1944 decemberében érte el a települést, amikor is több hónapos álló front alakult ki Székesfehérvár térségében, amely 
Úrhida községet sem kímélte. 1945. februárban a német páncélos hadosztály kerítette kézre a települést. A megrekedt harcok a lakosság 
megpróbáltatásait növelték. A németek a templom tornyában alakítottak ki tűzfészket. A hadi események következtében megsemmisült a 
híd, megrongálódott a malom, a szeszfőzde, a templom és 30 lakóház. 
1960-ban alakult meg Rákóczi névre keresztelt termelőszövetkezet. 1969-ben a község önállóságát megszüntették, tanácsi kirendeltség 
keretében Szabadbattyánhoz csatolták. 
A község 1990-ben nyerte vissza önállóságát. 
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Épített értékeink 

A település építészeti értékekben nem bővelkedik. Néhány épület és 
településszerkezetet meghatározó elem ikonikus adottsága a falunak. A falusias 
életre jellemző to0rnácos hosszanti elrendezésű parasztházak, valamint a föld alá 
besüllyesztett pincék jellemzőek a településre. Kiemelt figyelmet érdemelnek a 
település kőkeresztjei. 
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4 ÚRHIDA TELEPÜLÉSRÉSZEI 
Úrhida a belterület egészét adó falusias lakó 
településrészre és a külterületi településrészre 
tagolható. 
A belterületen a régi falusias beépítés mára teljesen 
átalakult, néhány helyen lelhető csak fel egy-egy 
hosszanti elrendezésű parasztház és porta. 

 
A településen helyi védelemben részesülő terület nem 
került lehatárolásra. Az arculati kézikönyv egyedi 
épületek és építmények helyi védelem alá 
helyezésére tesz javaslatot. 
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Belterület
A belterületen a hagyomáson vidéki településmag átalakulóban van. A különböző korok 
építészeti stílusai váltják fel a hagyományos parasztházakat. Az 1960-as évektől az 
ún.sátortetős házak építése volt a jellemző, majd a magasföldszint és emelet beépítésű, 
nyeregtetős házak épültek. 

Napjainkban jellemzően tört alaprajzú, kontyolt nyeregtetős lakóépületek épülnek. Ezek az 
épületek többnyire földszintesek. Úrhidán is elterjedőben van az ún. mediterrán stílusú 
lakóházak építése, de ezeket felváltják a mai modern félnyereg tetős épületek. 

A falusi életformára jellemző melléképületek az új építésű házaknál nem épülnek, a kiszolgáló 
funkciók a lakóépületen belül létesülnek.  A korábbi építésű házaknál a gazdálkodáshoz 
kapcsolódó melléképületek funkcióváltása folyamatos 
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Külterület 
 

Úrhida külterülete a közigazgatási terület kis részét foglalja el. A település teljes területe 724,7 ha, amiből a külterület 328,9 ha 
területet foglal el. A külterületi településrész a falu dél-nyugati részén található, az észak-keleten elterülő belterület közvetlenül 
a szomszédos települések igazgatási területével, külterületével határos. Ez több szempontból is kedvezőtlen adottsága a 
településnek. A külterület beépítetlen, jellemzően szántó művelési ágú. 
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5 ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ 

Ahhoz, hogy egy olyan ház épüljön, mely a település 
képéhez illeszkedik, a közösség számára követendő 
példaként szolgál, ugyanakkor a tulajdonos igényeit 
kielégíti nem szabályozók és tiltások sora kell, 
hanem feltétlenül építtetői és építészeti alázat. 

Építtető részéről ez azt jelenti, hogy nem akar 
nagyobb, magasabb, feltűnőbb épületet építeni a 
környezetében, szomszédságában levő épületeknél. 
Az építész részéről az alázat azt kell, hogy jelentse, 
hogy az általa tervezett épület a tervezési programot 
teljesítse ugyan, de ne a tervező 
önmegvalósításának tárgya legyen. 

Az építészeti útmutatóban szeretnénk segítséget 
nyújtani építtető és építész számára oly módon, 
hogy bemutatjuk azokat a jó példákat, kívánatos 
építészeti követelményeket, melyek segíthetik egy 
olyan épület létrehozását, mely illeszkedik Úrhidán a 
folyamatosan  átalakuló településképhez. 

Az útmutató a belterületre vonatkozóan ismerteti a 
javaslatokat és kívánatos építészeti kialakításokat. 
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 TELEPÍTÉS 

Új épületek telepítése a meglevő épületek 
homlokvonalának figyelembe vételével történhet. Ez 
általában előkertes házakat jelent. 
Az épületeket a telek oldalhatárával párhuzamosan 
javasolt elhelyezni. 

TETŐKIALAKÍTÁS 

A falusias lakókörnyezetben javasolt magastetős lakó- 
és melléképület építése. 

Az épületek tervezése során illeszkedni kell a meglevő 
beépítéshez a tömegformálás, a tető hajlásszög, a 
tetőforma és a párkánymagasság tekintetében. Ettől 
eltérni főépítészoi konzultációt követően lehetséges. 
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MAGASSÁG 

A kialakuló üres telkeken, vagy az elbontásra kerülő 
épületek helyett épülő új épületek tömegformálása 
és magassági kialakítása igazodjon a környező 
épületekhez. 

TETŐHAJLÁSSZÖG 

 A tető hajlásszögének tervezésekor szintén a 
környező épületeket kell figyelembe venni. Ez az 
esetek nagy részében 30-45 fokos hajlásszöget 
jelent. 

SZÍNEK 

Az épületek szinezésénél törekedni kell az 
egységességre. Használható élénkebb szín, 
azonban csak akkor, ha az a környező épületek 
színezésétől nem üt el, azzal harmonizál. Rikító 
színek nem használhatóak üzleti célból sem. 
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KERÍTÉSEK  
 
 
A kerítések kialakításánál 
törekedni kell az egyszerű 
formákra. 
Javasolt az áttört kerítés 
létesítése, de természetes 
anyagból készült tömör kerítés is 
építhető. 
Az áttört kerítés belső oldalán 
évelők ültetése megengedett.  
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KERTEK 

Úrhidán jellemző a háztáji gazdálkodás, ezért a családi házas lakóterület kertjei 
többnyire haszon-növényekkel beültetettek, gondozottak. 

Az előkertek, oldalkertek és az ingatlanok előtti közterület gondozott, évelő 
növényekkel, virágokkal gazdagon beültetett 
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ERKÉLYEK, TORNÁCOK, TERASZOK 
A településen hagyományos falusi tornác kevés van, jellemzően fedett teraszok, 
tetőtérbeépítés esetén erkélyek létesültek. 
Jellemző, hogy a teraszok, erkélyek szépen gondozottak, egynyári növényekkel 
díszítettek.  
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AJTÓK, ABLAKOK 
Úrhidán a hagyományos fa nyílászáró eredeti állapotában 
jellemzően a helyi védelemre javasolt épületeken található. Elterjedt 
a fehér műanyag nyílászáró, de egy-egy mai épületen újra 
megjelentek a településképi szempontból is javasolt fa nyílászárók.  
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HOMLOKZATKÉPZÉS 

A településen a hagyományosan vakolt, egyszerű tagozattal díszített homlozatkialakítás a 
jellemző. A helyi védelemre javasolt vasútkörnyéki területen több épületen fellelhető tégla a 
architektúra, illetve a téglaburkolatú homlokzatképzés. 

Az új épületek homlokzati koalakításánál több helyen megtalálható a tégla burkolat. 
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RÉSZLETEK 

Az építészetben is, mint a művészeti ágak 
mindegyikében a részletek alapvetően 
meghatározzák, hatással vannak az egész kép, 
látvány kialakítására. Egyre több igényesen 
kialakított épület- és kerítésrészlet, 
erkélykialakítás lelhető fel a településen, ezekre a 
jövőben is érdemes hangsúlyt fektetni. 
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6 MAI PÉLDÁK 
Úrhidán  az új épületek tömegformálása és tetőkialakítása részben 
igazodik a településen jellemző földszintes, sátor- illetve nyeregtetős 
kialakításhoz, részben attól eltérő modern építészeti stílusban épült. A 
sátortetők jellemzően összetett tetők, fióktetővel tagoltak, de 
megjelentek a félnyereg tetős lakóépületek is.  
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7 UTCÁK, TEREK 
Úrhidán a közterületek tervszerű kialakítása folyamatos. A növényzet és az 
utcabútorok harmonikusan illeszkednek egymáshoz.  

A családi házas területeken s széles utcák köztetületeit a lakók gondozzák. 
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8 HIRDETÉSEK, REKLÁMTÁBLÁK, CÉGÉREK 
Úrhidán a reklámtáblák, 
hirdetések és cégérek változatos 
képet mutatnak. Törekedni kell 
az egységes kialakításra. 



Képjegyzék |29| 

9               KÉPJEGYZÉK 

A kézikönyvben található képeket Bodó Beáta készítette. Ettől eltérő forrású fotók 
eredete alább látható. 
 
1. oldal   www.urhida.hu 
4. oldal   www.mapire.eu 
4. oldal   www.wikipedia.hu 
8. oldal   www.urhida.hu 
14-16. oldal   http://tak.lechnerkozpont.hu/ 
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10               IMPRESSZUM 
ÚRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

Úrhida honlapcíme: www.urhida.hu 

Úrhida postai címe: Úrhida, Kossuth utca 66., 8142 

Telefon: 22/364 514 

Polgármester: Bognár József 

Polgármester email címe: polgarmester@urhida.hu 

Főépítész: Ertl Antal 

Főépítész email címe: ertlantal@t-online.hu 

SZERKESZTETTE: Bodó Beáta 

SZÖVEG, FOTÓ GRAFIKA: Bodó Beáta 

Úrhida, 2017. augusztus 


