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BEVEZETÉS
„A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján minden településnek el kell
készíteni a teljes közigazgatási területére kiterjedő Településképi Rendeletét, illetve az azt
alátámasztó munka részeként is hasznosuló Településképi Arculati Kézikönyvet. A Településképi
Arculati Kézikönyv, azaz a TAK meghatározza a településképi jellemzőket, településrészek arculati
jellemzőit és értékeit, a minőségi formálásra vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez
illeszkedő építészeti elemeket.„

Tisztelt Olvasó!

Egy településen élők, munkálkodók, megpihenők, vagy csak áthaladók számára a hely
beazonosíthatóságát a feltáruló táji környezet, az utcák, terek vonalvezetése, arányai, burkolata,
köztéri építményei, növényzete és hangsúlyosan az épületek, kerítések, kertek kialakításának
összessége határozza meg. Ezek jelenítik meg a város, község általános, vagy azon belül az
egyszerre belátható, közvetlenül érzékelhető részének egyedi arculatát, és jó esetben az ezeket
jellemző „szépség”, azaz a szemnek kedves, harmonikus összkép, a rendezettség, megműveltség,
karbantartottság teszi az adott helyet, a települést/településrészt vonzóvá, minőségi élettérré.
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Kisgyőr és Kisgyőr-Mocsolyástelep Településképi Arculati Kézikönyve elkészítésénél is az volt az
alapvető törekvés, hogy a község település-történetére visszatekintően, a ma érzékelhető tájitelepülési környezet jellemzőit bemutassa, feltárja annak állapotát, felmutatható és követhető
értékeit. Ezáltal felhívja figyelmet arra, hogy házunk, udvarunk, kertünk, kerítésünk alakítása,
karbantartása során a személyes, családi és gazdasági indíttatású cselekedeteink, csakúgy, mint
elődeinké alapvetően meghatározzák a település megjelenését, ezáltal mindennapi életterünk
minőségét.
A Kézikönyv célja tehát jó példák, minták, folyamatok bemutatásával irányjelzőként szolgáljon a
jelent és a jövőt tekintve a település jelenlegi és leendő lakosai számára az egyéni, ezáltal egyben
a települési környezetünk alakításához.
.

1. A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA

A község, mely két,
elkülönülő
településrésszel bír a Bükk-hegység
egy-egy völgy-katlanában
fekszik, melyeket észak és
nyugat felől a Bükk hathétszáz
méter
magas
nyúlványai, dél és kelet
felől alacsonyabb csúcsok
és dombok vesznek körül.
A
hegyoldalakat
mindenfelé erdő borítja. A
déli lejtőkön tölgyesek, az északi oldalakon inkább a bükk és gyertyán az uralkodó. A
mészkőhegyek tetején a som, csipke, kökénybokrok vegetálnak vegyesen a sötétlombú
fenyvesekkel. A lankás legelőkön terebélyes tölgyfák állnak évszázadok óta. A településrészeket
övező hegyek déli lejtőin szőlőskertek fekszenek sokféle gyümölcsfával keveredve.
A központi települést, magát Kisgyőr községet délről tekintve zsákfekvésűként jelenik meg. A
Bükk-lábi dombság erdei között lankás rávezetés után a katlan „kinyílik”, művelt mezőgazdasági
terület mögött feltárul a településtest és fölötte az erdő a Bükk lejtőjén. A településtest szélesen
terül el a szabdalt terepén, karakteres templomtoronnyal a középen, fel-fel futva a katlan lankáira.

_____________________
6. oldal, összesen: 55

Közútról két
irányból
lehetséges a
megközelítése:
déli irányból
(Miskolc,
Mezőkövesd felől)
a fasorral
szegélyezett
országos út a
kétoldalán művelt
földek között
vezet az új
lakóházak soráig.

_____________________
7. oldal, összesen: 55

Jobbra a sportpálya, majd a
Kisgyőrre jellemző anyagokból
(kő, fa, virág) összeállított üdvözlő
felirat fogadja a betérőt. Aztán
kétoldali
temetők,
kopjafák,
ravatalozó halad tovább az út.

_____________________
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Nyugati irányból, KisgyőrMocsolyás
településrész
felé/felől a völgykatlanon át
a faluszéli házak között fut
tovább
az
országút.
Visszatekintve feltárul a
református templom és az
iskola látványa.

_____________________
9. oldal, összesen: 55

A település központja
az országos mellékút
mentén
fekszik,
elszórtan
fekvő
kereskedelemi,
vendéglátó
egységekkel,
a
középtájon
lévő
községháza közelében
sűrűsödve

_____________________
10. oldal, összesen: 55

A református templom és a közösségi
intézmények
a
kísérő
domboldalra
felhúzódva helyezkednek el.
A domborzati viszonyok miatt nem alakult
ki központi teresedés. A közintézmények
(templom, általános iskola, művelődési
központ, községháza) egymáshoz közel
helyezkednek el, de elszórtan, a
templomot leszámítva
nem kiemelt
pozícióban elhelyezkedő telken.

_____________________
11. oldal, összesen: 55

A
völgykatlan
mélyebb
területén piactér és pincesor
húzódik.
A mélyebbi, központi fekvést
kihasználva
faluközponti
funkció települ a területre
fokozatosan, amelynek eleme
egy
nyáron
használható
színpad a piac mellett. A
szolgálaltatási funkciók is
ebben a településrészben
találhatóak.

_____________________
12. oldal, összesen: 55

A település lakóházait a hagyományos, keskenytelkes, tornácos-hosszúházas beépítésből
mozaikusan átalakuló lakóterület, a déli és keleti szélen a korai agglomerációs területen szabályos
telekosztással kialakult utcákban az 1970-1990-es évek rendezett házsorai, s ennek peremén a
napjainkig folyamatosan kiépülő mediterrán-neomodern, „kertvárosi” karakter megjelenése
jellemzi.

_____________________
13. oldal, összesen: 55

A településre érkezők számára
erőteljes hatást nyújtanak a község
közterületei, amelyek kertészetileg
rendezettek, valamint a község
képét erőteljesen meghatározó a
fából faragott szobrok, padok,
virágtartók.
A községi piac, illetve kiépülő
faluközpont
is
ennek
az
utcaművészeti stílusnak egyfajta
építészeti megjelenési formája,
amely töklletesen illik az erdő
közelsége
által
uralt
táji
megjelenéshez.

_____________________
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Kisgyőr-Mocsolyás
Kisgyőr
irányából a Bükk-lábi dombság
művelt, avagy fás-füves lankáin
futó út végén található, tipikus
egyutcás völgyi település, az
erdők lábánál.
Középen kissé kiteresedik, amit
harangláb, míves gémeskút és
egyedi fa bútorzattal határolt park
díszít.
A
lakóházait
a
hagyományos,
keskenytelkes,
tornácos-hosszú-házas
beépítésből mozaikosan átalakuló
„falusias” karakter jellemzi.

_____________________
15. oldal, összesen: 55

2. ÖRÖKSÉGÜNK
2.1.

Településtörténet

Kisgyőr már a bronzkor óta lakott, a leleteket a Herman Ottó Múzeum őrzi Miskolcon. A település
neve a gyűrű alakú földvárak nevéből ered, melyekből több is állt a környéken. Ezek közül
legismertebbek a Halomvár, Leány-vár, Hársas-vár, Major-vár, Kecske-vár, Latorvár. Kisgyőr neve
is a gyűrű alakú földvárak nevéből származik. , a „kis” előtagot valószínűleg azért kapta, hogy
megkülönböztessék Diósgyőrtől.
Az Árpád-korban a Bors nemzetség
birtoka volt. A muhi csatát követően IV.
Béla magyar király Kisgyőrön keresztül
menekült Bükkszentkereszt irányába, és
a település mellett megpihent kíséretével.
Ez a dűlő a király széke nevet viseli
napjainkban is. A muhi csatát követően
Kisgyőr mellett, a kék-mezőn volt a
következő ütközet, ahol súlyos vereséget
szenvedett magyar sereg kék ruhába
öltözött katonáinak holttestétől kéknek
látszott a mező. A menekülés közben
utolért és lemészárolt katonák utolsó
csatahelyeként, a mészárszék oldalt
jelölik korabeli feljegyzések. A tatárjárás
után Ernye bán kapta. IV. Béla Diósgyőrben kővárat építtetett a földvár helyére. Ernye bán
leszármazottai elvesztették a birtokot, amikor szembeszálltak Károly Róberttel. Innentől a magyar
királynék jegyajándéka volt.
A törökök Eger ostromakor kifosztották és felgyújtották a települést. A török időkben tért át a falu
lakossága a református hitre, de temploma csak 1776-ban épült.
1848-ban eltörölték a jobbágyságot az országban, Kisgyőr még évtizedeken át pereskedett
földesurával, a magyar koronával a földek miatt.
A lakosság a múltban főként mezőgazdasággal, szőlőtermesztéssel foglalkozott, ma egy részük
Miskolcra ingázik dolgozni.
Mocsolyástelepről
az
első
írásos
nyomok 1805-ből származnak, a "falu"
soha nem volt közigazgatásilag önálló,
soha nem volt és jelenleg sincs községi
státusza. Ennek oka elsősorban az volt,
hogy a falut mintegy kettévágta a
járáshatár. A településnek közel 100 ha
saját erdője volt közös használatban,
legeltetési bizottsági irányítással, melyek
ma az Önkormányzat tulajdonában
vannak.
A település páros házszámú oldala és
az ott lakók a miskolci járáshoz és
Kisgyőr községhez, míg a páratlan
oldalon élők a mezőkövesdi járáshoz és
Borsodgeszt településhez tartoztak. A településen már 1897-ben is működött az erdőkincstár
erdészeti irodája..
_____________________
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Ez a megosztottság szűnt meg 1957ben, amikor a település egész
belterületét
Kisgyőr
községhez
csatolták. A mocsolyási lakosok által
használt földek azonban továbbra is
borsodgeszti helyrajzi számmal, a
mezőkövesdi földhivatalnál vannak
nyilvántartva.
Mocsolyástelep lakosai földjeiken
mindvégig egyénileg gazdálkodtak,
sem a kisgyőri, sem a sályi
mezőgazdasági szövetkezetbe nem
léptek be.A tanácsrendszer idején,
amikor tanácstagi körzetek voltak, 3 fő
mocsolyási volt a tanácstagok között,
akik képviselhették a lakosok érdekeit.

A rendszerváltást követően Mocsolyástelepen nem alakulhatott helyi önkormányzat, bár a
lakosság száma még ekkor is több mint 180 fő volt. Jelenlegi statisztikai besorolása szerint "egyéb
belterület"-ként, közigazgatásilag Kisgyőr egyik utcájaként szerepel. A "falu" közműellátottsága
teljes, ki van építve a villany, víz, gáz, telefon és csatorna-hálózat. Az utak 100%-ban
aszfaltozottak. A lakósság ellátásáról a tanyagondnoki szolgálat gondoskodik."

_____________________
17. oldal, összesen: 55

2.2.

Épített örökség

2.2.1.

Védett épületek

Református templom

_____________________
18. oldal, összesen: 55

2.2.2.

Nevezetes épületek

Római katolikus templom

_____________________
19. oldal, összesen: 55

Ravatalozó

Mocsolyási harangláb

_____________________
20. oldal, összesen: 55

3. ÉPÜLETTÍPUSOK
„Falusias” lakóház karakterek
Az 1990 előtti korból megmaradt
lakóházak jellemzően egysoros, kétvagy háromosztatú hagyományos
házak
fatornáccal.
Hangsúlyos
építészeti
megjelenést
ad
az
oromfalas vagy füstlikas nád- vagy
cserépfedés tető és a tapasztott fehér
homlokzat.
Az udvar eredetileg ólas gazdasági
udvar, amit konyhakert egészít ki. Az
utcán kevés a növényzet, csak fa.

Az 1900-1940 között épültek még mindig
egysoros, háromosztatú hosszúházak, de
már esetenként falazott tornáccal vagy
verandával, és alacsony lábazattal. A tető
már többnyire kontyolt, esetenként füstlikas, a
fedése cseréppel vagy síkpalával történt, a
homlokzat is már színesre vakolt.
Áttört utcai fa- vagy vaskerítés határolja a
hosszú, keskeny telkeket, ami továbbra is
gazdasági udvarként hasznosul. Az utcán
kevés a növényzet, csak fa.

_____________________
21. oldal, összesen: 55

Az 1940–1960 között
épültek a korábbi stílust
követték,
azaz
jellemzően
egysoros,
kontyolt tetős házak,
üvegezett tégla pilléres
verandával és szerény
kőlábazattal.
Jellemzővé
vált
a
síkpalaés
szalagcserép-fedés és a
meszelt vagy kőporos,
színes-mintás
vakolat
ablakkeretezéssel.

_____________________
22. oldal, összesen: 55

Általános lett a kőoszlopos vaskerítés, mögötte díszítő előkert (rózsabokrokkal) és ólas gazdasági
udvar, konyhakerttel. Az utcán kevés növényzet, csak fa. Összeségében az utcaképek egyszerre
kiépültek és egységesek.

_____________________
23. oldal, összesen: 55

Az 1960–1975 között épültek jellemzően
kétsoros kialakításúak (utcára két szoba
néz) alagsorral vagy méteres kőlábazattal.
Homlokzatán
tipikusan
színes-mintás
kőporos dörzsölt vagy kapart vakolat
található ablakkeretezéssel és váltakozó
mintájú homlokzatdíszítéssel, míg a kontyolt
(sátor-)
tető
síkpala
vagy
bordás
cserépfedéssel jelenik meg.
Kő- vagy vasoszlopos, lábazatos vaskerítés,
és díszítő előkert jelenik meg a ház előtt
(jellemzően rózsabokrokkal). Az oldalkert
sokszor csak füves-diófás, a gazdasági
udvar hátul található, tároló épületekkel. Az
utca is díszített, az egységes utcaképekre
jellemzőek a gyümölcsfák és örökzöldek.

_____________________
24. oldal, összesen: 55

Az 1975–1985 között épültek
jellemzően típusterv-adaptációk.
Általában
földszintes
vagy
emeletes, és tetőtér-beépítéses
vegyesen, de egyszerre kiépülő
rendezett utcakép: egységes
tetőforma és magasság.
A bejárat és terasz utca felől is
megjelenik Törtfehér kőporos
vakolat,
és
síkpalavagy
kerámiacserép jellemzi.
A kerítés kialakítása és az előkert
mélysége
rendezetlen,
de
díszített
(rózsabokrok,
örökzöldek, vagy füvesített. A
hátsó udvarban inkább tárolók
vagy konyhakert található.
Az utcaképek jellemzően
folyamatosan átépülnek.

_____________________
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Az 1995-től napjainkig épültek
egyedi tervek alapján készültek.
Kevés új ház, de azok telepszerűen
helyezkednek
el.
Ugyanakkor
jellemzőek az átépítések és a kor
szelleme szerinti toldások is
Megjelenik: az alacsony-kontyolt
tetőhajlás
és a
„mediterrán”
kialakítás. Általános az utcára néző
személy és garázsbejárat, a
narancsszín,
színes
kerámiacserép, néhol nagyobb
előkert, és mívesebb kerítés.
Általános
a
dísz
előkert
(örökzöldekkel), az előudvar és
hátsó udvar fűvesített, esetenként
tárolók és konyhakert. Az utcán
pázsit vagy térburkolás, díszítő
fákkal (örökzöldek).

_____________________
26. oldal, összesen: 55

4. ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK
Kisgyőr

Kisgyőr-Mocsolás

Történeti központ/ átalakuló lakóterület
Falusi-kertvárosi lakóterület
Agglomerációs kertvárosi lakóterület
Pincés terület
Rendezett települési zöldterület
Természetes, erdős zöldterület

_____________________
27. oldal, összesen: 55

4.1.

Történeti központ/átalakuló lakóterület
A
telekszerkezet
a
hagyományosan
kialakult:
14–16
m
széles
és
jellemzően
50 m
mély.
Mindegyik lakóháztípus jelen
van, de folyamatos átépülés
az 1950 előtti épületek
elbontásával és az új
épületek 1990 utáni karakter
szerinti új építésekkel
Az 1950 az utáni épült
épületekeln
jellemző
a
toldalék, a tetőátépítés, és a
homlokzati
megjelenés
átszabása
(például
a
nyílászáró cseréje, utólagos
hőszigetelés, mai „divatos”
burkolás, színezés).

_____________________
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_____________________
29. oldal, összesen: 55

Közintézmények:
A település közintézményei
a
történelmi
faluközpontban helyezkednek
el, elszórtan.
Tömegükben
és
anyaghasználatukban igazodnak a természetes
faluképhez.
Az
utóbbi
évtizedekben vált hangsúlyossá a fa anyaghasználat,
amely
a
közterületeken megjelenő
fa képzőművészeti alkotásokkal egységes képet ad.
Ez
egyenlőre
a
kerítéseken,
és
hangsúlyosan
a
díszített
kapukon, valamint a fedettnyitott
ideiglenes
használatú
épületeken
(például
piaci
árusító
helyek) jellemző.

_____________________
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4.2.

Falusi-kertvárosi lakóterület
Jellemzően
típustervadaptációk,
földszintestetőteres
vagy
emeletes
kialakítások
vegyesen,
változatos
tetőgerinc
irányokkal.
A bejárat és terasz az utca
felől
is
megjelenik,
a
homlokzaton
törtfehér
kőporos vakolat, míg síkpala
vagy
kerámia-cserép,
fedéssel.Az előkert mélysége
rendezett,
az
utcaképek
átépülnek, ami a változatos
kerítés
kialakításokkal
helyenként
változatos
öszképet eredményez.
Az előkert díszített (rózsa,
örökzöld),
az
előudvar
többnyire fűvesített, a hátsó
udvarban jellemzően tárolók
és konyhakert. Az utcán fás
díszkert (örökzöldek).

_____________________
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4.3.

Agglomerációs kertvárosi lakóterület

Telekszerkezet átalakul: kicsit szélesebb és kicsit rövidebb, egységesen az 1990 utáni lakóházi
karakter figyelhető meg.

_____________________
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4.4.

Pincés terület

Jellemzően vájt kialakítás a domboldalan Előtte borház: kőfal vagy dörzsölt vakolattal és
cseréptetővel, amit fa-vas ajtó őriz. Állandó fúrt szellőzőjáratok biztosítják a megfelelő klimatikus
viszonyokat..

_____________________
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4.5.

Külterület

A község határa különösen
terjedelmes
és
abból
meghatározó
arányban
a
természeti örökség részeként
több
formában
országosan
védett. A védettségi normákat a
Bükki
Nemzeti
Park
Igazgatósága tarja nyilván és
érvényesíti.
Az
erdőket,
gyepeket, szántókat művelők
ezek
ismeretében
teszik
dolgukat, a túristák
ilyenként
élvezik a táj, a természet
szépségét

_____________________
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5. AJÁNLÁSOK
5.1.

Általános ajánlások
Új épület építése, vagy meglévő
épület átalakítása, bővítése esetén
igazodni szükséges a kialakult
település-szerkezethez és az adott
területen lévő építészeti jelleghez.

A
településképi
szempontból
meghatározó
területeken
a
meglévő építményeket fenntartani,
bővíteni, átalakítani, valamint új
építményeket létesíteni, csak a
meglévő
építményekkel
összehangoltan, a jellegzetes
településkép, valamint az épített
és
természetes
környezet
megjelenését megőrző és azt
fejlesztő módon szükséges. Az
környezeti, építészeti illeszkedés
legyen
alapvető
szempont,
melyben az épületek fő tömeg- és
tetőformája, külső homlokzata, az
alkalmazott anyagok, azok színe,
felületképzése
meghatározó
jelentőségű.

Meglévő épületek átalakítása,
bővítése
esetén
az
új
épületrészeknek
a
meglévő
épülettel való való harmonizálása,
az
építészeti
formák,,
anyaghasználat és részletképzés
tekintetében egyaránt elvárás.
Az építmények elhelyezésénél
törekedni kell a lehető legnagyobb
összefüggő
zöldfelület
kialakítására.

_____________________
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Új tetőzet kialakításánál, a gazdasági területek kivételével kerülendő a harsány, természetes
fedési módoktól eltérő színű és anyaghasználatú technológiák alkalmazása (pl.: műanyag
hullámpala).

Új közművek elhelyezése, valamint közműhálózat fejlesztése során a közművek elhelyezése föld
alatt javasolt.

Homlokzati felületképzés esetén kerülendő a
harsány, földszínektől és pasztell földszínektől
eltérő színezés, valamint a teljes homlokzaton
megjelenő reklám célú falfestés. A színezési
javaslat az utcafronti kerítésekre, egyéb
építményekre is érvényes.

_____________________
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Homlokzati nyílászárók cseréje esetén az
épület homlokzatán alkalmazott nyílászárók
színét és jellemző osztását szükséges
megtartani, kivéve, ha a homlokzaton minden
nyílászárót egyidejűleg kicserélnek.

Új építésnél a főépület és a kiegészítő
építmények
egységes
formálására,
anyaghasználatára kell törekedni

Szellőzőt, klímaberendezést,
tv
vevő
berendezést
a
településképi
szempontból
meghatározó területek esetén
utcafronti
homlokzatra
elhelyezni nem ajánlott.

_____________________
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A
településkép
védelme
érdekében a település bármely
területén, ahol a jellemző
települési
karaktertől
eltérő
szintszámú épület vagy eltérő
magasságú
építmény
megvalósítását
tervezik,
hatásvizsgálati tanulmány és
településképi
vizsgálat
szükséges.

Műtárgyakat, közterületi burkolatokat és berendezéseket (utcabútorok, hirdető berendezések,
világítótestek, pavilonok, autóbuszvárók, stb.) az utcakép jellegzetességének megtartásával, a már
kiforrott helyi stílus, anyaghasználat megtartásával kell. megvalósítani.
Utcabútorok kialakításakor és elhelyezése során továbbra is törekedni kell arra, hogy azok egy
tárgyegyüttest alkossanak, azok a környezetük építészeti karakterébe illeszkedő típusúak, időtálló
kivitelűek és lehetőleg egyedi tervezésűek legyenek.

A fényszennyezés megakadályozása, valamint a
kellemes fényérzet érdekében törekedni kell a 3000K
színhőmérsékleti
érték
alatti
fényforrások
alkalmazására a kültéri világítás esetén.

_____________________
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5.2.

Történeti központ/ átalakuló lakóterület

5.2.1.

Közterület
Településképi
szempontból
meghatározó
területeken
szükséges megőrizni a település
jellegzetes
szerkezetét,
telekrendszerét,
utcavonal
vezetését. Új telek kialakítása,
vagy telek-átalakítás csak ezzel
összhangban javasolt.

Ajánlott
a településközponti
térszövetek
már
kialakított
zöldfelületeinek, közparkjainak,
növényállományának
a
mai
igényeket
színvonalasan
kiszolgáló,
hosszú
távon
életképes, folyamatos
és
fenntartható
megújítása,
fejlesztése.

Növény
kiültetésekre
az
igényesen
kialakított
virágágyásokra,
virágtartó
állványokra a település teljes
területeken található jó példák, a
kezdeményezés folytatása és
kiterjesztése
és fenntartása
továbbra is ajánlott.
A közterületek és zöldfelületek
fejlesztése, kialakítása, fasorok
ültetése valamint közterületi
burkolatok,
utcabútorok,
lámpatestek cseréje, felújítása
továbbra is egységes koncepció
alapján történjen.

_____________________
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5.2.2.

Épület, építmény

Új épület, építmény elhelyezése
esetén követelmény a fokozott
illeszkedés
az
arányosság
gondolatát szem előtt tartva.
A településközponti területeken
lévő épületek rekonstrukciója csak
egységes
koncepció
alapján
történhet

Helyi védelemmel érintett épület
felújítása során törekedni kell az
eredeti állapotot tükröző építészeti
kialakításra.
Energetikai
korszerűsítések
alkalmával törekedni kell a teljes
homlokzat egy időben történő
felújítására.
A tetőfedés során kerülendők a
harsány,
természetes
fedési
módoktól
eltérő
színű
és
anyaghasználatú
technológiák
(bitumenes zsindely, hullámpala,
cserepes lemez vagy hasonló
műszaki
tulajdonságú
építőanyagok).
Az igényes és értékes építészeti
részletek
megőrzendők,
a
megőrzés érdekében folyamatos
karbantartásukról
gondoskodni
kell.

_____________________
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Új épület telepítése során igazodni kell a kialakult
település-szerkezethez, utcaképhez és az adott
területen jellemző beépítési módhoz, attól eltérő és
ellentétes kialakítás nem javasolt.

Hagyományos soros beépítésű falusias lakóterületek
esetében csak olyan építés és telekalakítás
valósítható meg, ami a lakóudvarok beépítettségét
nem növeli illetve egy lakóudvaron belül legfeljebb
két lakóház - két melléképület megvalósítása ajánlott
a hagyományos magyar beépítési formavilág
megőrzése érdekében.

Új épület telepítése során a domborzat adta
lehetőségekhez való legnagyobb mértékű igazodás
elvárt, nagymértékű terepalakítás, a terepszint
megváltoztatása nem követendő példa.

_____________________
41. oldal, összesen: 55

5.3.

Falusi-kertvárosi lakóterület
A területre földszintes, tetőteres épületek jellemzőek
az alacsony beépítési magasság megtartása
javasolt. Az épületek jellemző tetőkialakítási formája
magas tetős, ajánlott a tetőhajlásszög mértékét 3547 fok között kialakítani.

A falusias-kertvárosias lakóterületek esetében csak
olyan építés és telekalakítás valósítható meg, ami a
lakóudvarok beépítettségét telíti túl, valamint egy
lakóudvaron belül legfeljebb egy lakóház és
legfeljebb egy melléképület megvalósítása ajánlott a
magyar beépítési formavilág megőrzése érdekében.

Új épület telepítése során a domborzat adta
lehetőségekhez való legnagyobb mértékű igazodás
elvárt, nagymértékű terepalakítás, a terepszint
megváltoztatása nem követendő példa.
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5.4.

Agglomerációs kertvárosi lakóterület

5.4.1.

Közterület
Azokon a területeken, ahol
jelenleg a gyalogos forgalom
számára nincs kiépítve járda,
javasolt
a
hiányzó
járdaburkolatok
legalább
egyoldali kiépítése a biztonságos
gyalogos
közlekedés
megvalósítása
érdekében
amennyiben
ez
fizikailag
lehetséges.

Új utcák kialakítása során a
zöldfelület-rendezését
minden
esetben biztosítani kell, legalább
egyik oldalon fasor ültetése
javasolt.
Utcai
növénytelepítés,
az
utcakertek
kialakítása
és
rendezése a kialakult utcaképre
tekintettel, a meglévő növényzet
karakterét megőrizve történjen.

Kerítés kialakításánál kerülendő
a közterületek felőli tömör
megjelenés, a kerítéselemek
áttörtségét biztosítani szükséges.
Különös gondot kell fordítani a
településre,
településrészre
jellemző
hagyományos
kerítésformák megtartására.

_____________________
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5.4.2.

Épület
A területre földszintes, tetőteres maximum Fsz+1
épületek jellemzőek az alacsony beépítési magasság
megtartása
javasolt.
Az
épületek
jellemző
tetőkialakítási formája magas tetős, ajánlott a
tetőhajlásszög mértékét 25-47 fok között kialakítani.

A kertvárosias lakóterületek esetében csak olyan
építés és telekalakítás valósítható meg, ami a
lakóudvarok beépítettségét telíti túl, valamint egy
lakóudvaron belül legfeljebb egy lakóház és
legfeljebb egy melléképület megvalósítása ajánlott a
magyar beépítési formavilág megőrzése érdekében.
Új épület telepítése során a domborzat adta
lehetőségekhez való legnagyobb mértékű igazodás
elvárt, nagymértékű terepalakítás, a terepszint
megváltoztatása nem követendő példa.

_____________________
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5.5.

Pincés terület

5.5.1.

Közterület

Ahol szükséges a közhasználatban levő tereknek átadott terek gondozása szükséges. Javasolt a
még hiányzó térburkolatok kiépítése a biztonságos gyalogos és gépjármű közlekedés
megvalósítása érdekében. A közterületek kialakításánál, átépítésénél, járdaépítéseknél,
utcabútorok, teraszépítmények kialakításánál egységes terv alapján ajánlott eljárni. Pincék,
pinceépületek telkei nem keríthetők el.

_____________________
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5.5.2.

Épületek

A pincék, pinceházak tetőidoma 550
hajlásszög alatti, szimmetrikus nyeregtető
legyen. Lapostetős pinceház és présház nem
javasolt.
Anyaghasználatban a helyi építőanyag
alkalmazása elsődleges szempont.
Homlokzati falfelületek burkolata pedig
természetes anyag: vakolat lehet.: habarcsolt,
vakolt falak fehér, vagy halvány, tört földszínű
homlokzatfestéssel, vagy látszó terméskő fal,
azonos színű fugázó anyaggal.
Tetőfedés
és
előtető
nagy
táblás
fedőanyagból (cseréplemez, hullámlemez,
trapézlemez, bitumenes zsindely, stb.) nem
lehet.
A pincéken és présházakon hagyományosan
kis ablakok és alacsony, széles ajtónyílások
alkalmazandók.
Csak acél, kovácsoltvas és fa szerkezetű
nyílászárók és rácsszerkezetek építhetők be,
műanyag nyílászáró és redőnyszerkezet nem
alkalmazható.

_____________________
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5.6.

Külterület

Védett vagy védelemre tervezett területeken fokozott körültekintéssel kell minden beavatkozást
(bármilyen nemű építést és területhasználatot) megvalósítani. Javasolt a területek beépítetlen
jellegének megtartása. A védett területeken reklámfelület elhelyezésére szolgáló önálló építmény,
felszíni elektromos hálózati vagy hírközlési elem vagy építmény elhelyezése nem ajánlott.
A külterület védelem alá nem eső részein
sem
jellemzők
az
építmények
elhelyezése, kivételt képez egy-egy
objektum, külterületi majorság, valamint a
turisztikai
attrakciók
helyszínei.
A
külterület alacsonyfokú beépítettségnek a
megtartása elsőrendű.

Új beépítés, építményelhelyezés során az
alábbi
ajánlások
figyelembe
vétele
szükséges:
-

épületek
telepítése
jellemzően
szabadonálló, ennek megtartása fontos
szempont. Több épület elhelyezése,
avagy
meglévő
épületállomány
bővítése során fontos az egységes
rendezőelv szerint történő kialakítás és
illeszkedés.

-

a tájkép védelme érdekében egyszerű tömegképzésre való törekvés és nyeregtetős tetőforma
kialakítása ajánlott. Mezőgazdasági területeken az épületek tetőhajlásszöge 20-40°között
variálható. Csarnoképületek tetőzetének kialakítása során a trapézlemezfedés megengedett,
azonban kezeletlen felületek használata nem ajánlott. Tájidegen, élénk színű felületképzés az
épület és minden tartozéka esetében kerülendő.
- Külterületi pihenőhelyek telepítése során ajánlott azok egységes arculat szerinti kialakítása,
valamint természetes építőanyagok használata.
-

Külterületi gazdasági területeken nagyon fontos szempont a természetbe illesztés, ezért a terület
technológiát nem zavaró fásítása, valamint a megközelítését biztosító út fasorral való
szegélyezése ajánlott. Fák telepítése kizárólag őshonos, illetve a közvetlen környezetben fellelhető
fajok alkalmasak.
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6. JÓ PÉLDÁK
6.1.

épületek, építmények, részletek, feliratok

_____________________
48. oldal, összesen: 55

_____________________
49. oldal, összesen: 55

_____________________
50. oldal, összesen: 55

_____________________
51. oldal, összesen: 55

6.2.

köztéri bútorok, keritések
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