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KÖSZÖNTŐ

1

Ócsárd településképi arculati kézikönyve a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV.
törvény alapján a település természeti és épített környezete által meghatározott helyi településképi jellemzők bemutatására és minőségi
formálására hivatott szemléletformáló kiadvány, mely elsősorban a lakosság, az építtetők
és a települési döntéshozók tájékozódását kívánja segíteni. A kézikönyv ennek megfelelően
igyekszik Ócsárd bemutatásával, értékeinek
feltárásával, és településrészekre lebontott útmutatójával feltárni a település épített és természeti környezetének megőrzendő értékeit és
szépségeit.
Az útmutató a településképi rendeltben is rögzített kötelező előírásokon túl ajánlásokat, iránymutatásokat, lehetséges alternatívákat fogalmaz meg elősegítve a döntéshozatalt legyen
az egy új ház építése, meglévő átalakítása vagy
egy egyszerű kerttervezés. Cél, hogy a település
védendő karakteréhez méltó és ahhoz illeszkedő választási lehetőséget mutassanak fel az
olvasónak természetesen a tervezés szabadságának korlátozása nélkül.

Keserü Zoltán
polgármester

SZENT NÁNDOR-TEMPLOM

ÓCSÁRD BEMUTATÁSA
TÉRSÉGI KAPCSOLATAI, NÉPESSÉG
Ócsárd község Baranya megye szívében, a megyeszékhelytől délnyugatra irányban, Pécs központjából 22 km távolságra található, a
Pécsi járás közigazgatási egységének a részét képezi. Közúti kapcsolatai az aprófalvas településhálózat többi településével és a térségközpont szerepét betöltő Görcsönnyel is megfelelőek. Úthálózatának gerincét a Görcsöny-Harkányi összekötő 5814-es számú
út jelenti mely a település észak-déli forgalmi tengelyét alkotja. Ebből ágazik ki a településen belül az Ócsárd-Baksai út, amelynek
forgalmi jelentősége jelenleg még csekély.
Ócsárd népességszáma 1870-1970 között tartósan 5-600 fő között alakult, az ezt követő
népességcsökkenés mélypontja 1990ben és 2015-ben volt, azóta enyhe nöGyertyános
vekedés figyelhető meg. 2017-ben
438 lakosa volt a községnek.
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A HORGÁSZTÓ MENTI LIGETES TERÜLET
FÖLDRAJZI ADOTTSÁGOK
Ócsárd a Mecsek, illetve Villányi
hegység kelet - nyugat irányú
vonulata közé eső Dél-Baranyai
dombság dél felé lejtő, hullámos
felszínű, zömmel észak - déli irányú patakvölgyekkel szabdalt térségben található. Közvetlen határos a Fekete-víz síkjával, ezért
természeti adottságait e két táj
jellemzői befolyásolják. Domborzata inkább még a síksági, 96-130
m közötti tengerszintfeletti magasság jellemzi, felszíni vízfolyásai mesterségesek. A település
mezőgazdasági területeit számos
árok, melioráció próbálja szántóföldi művelésre alkalmassá tenni.
Növényföldrajzi besorolás szerint
a Pécsi flórajárásba tartozik, jellemző erdőtársulásai a gyertyános-kocsányos tölgyes, az erdészetileg hasznosított területeken
akácültetvényeket találunk. A
mezőgazdasági művelésbe vont
külterületein a búzát és kukoricát
természetnek.

HALÁSZCSÁRDA A TÓ MENTÉN

KÜLTERÜLETI LÁTKÉP A TENKES -HEGYIRÁNYÁBA
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A TELEPÜLÉS TÖRTÉNETE
Ócsárdról első írásos említésére 1247-ben
találhatunk rá, de az ebből a korból származó
régészeti emlékeket eddig meg nem tártak fel
a falu területén.
A 14. század első felében a Bán nemzetség,
a második felében a Diósfalvi család birtoka
volt. Közvetlenül a török hódoltság kezdete
előtt a Bika és az Ócsárdi családok osztoztak
a területén. A 16. század második felében 1520 család élt itt, ezen kívül működött itt két
vízimalom is. Bár a török hódoltság idejében
is végig magyarok lakták, a felszabadító háborúk idejére elnéptelenedett. Az újranépesítést követő időszakban aztán a Batthyány
család birtoka lett.
Ócsárd templomát 1894-ben építették és
1894. október 19-én Szent Nándor spanyol
király tiszteletére szentelték fel. A Szent Nándor oltárképet Dubánszky Nándor az akkori
pécsi püspök adományozta a falunak. A búcsút ezért az akkori fogadalomnak megfelelően mindig az október 19-ét követő Nándor nap utáni vasárnap tartják. A Vári-dülő
területén a monda szerint egy vár állott. Itt
állt a valamikori Ólcsvár amelynek parancsnoka Bika András volt. A hagyomány szerint
itt élt a török hódoltság előtt a falu lakossága. A templomot 1994-ben az építésének és
felszentelésének 100. évfordulóján az önkormányzat hathatós segítségével felújították
és újraszentelték és ekkor készítették el a
falú címerét és zászlaját, amit szintén ekkor
szenteltek fel. A falu szülöttje Dénes Gizella írónő, akinek emléktáblája van a templom
oldalán.
A falu 1950. előtt a garéi körjegyzőséghez
tartozott, 1950-től önálló tanács működik
három társközséggel, Kisdér, Siklósbodony,
Vaskapu. 1950-től a pécsi járáshoz tartozik.
1975-ben a baksai tanácshoz csatolják és
egyben a siklósi járás része lesz. A szocializmus idején a településen termelőszövetkezet
jön létre, mely 1990-ig jól működött és a falu
lakosságának munkalehetőséget biztosított.
A volt nagybirtoki urasági földeken a Pécsi
Állami Gazdaság gazdálkodott mely földek jelentős része ma is állami tulajdonban vannak.
Általános iskola a faluban 1975-ig, óvoda pedig 1985-ig működött. A település 1990-től
önálló önkormányzatként, saját képviselőtestülettel működik. A csekély lakosságszám
miatt az államigazgatási feladatok ellátásának gazdaságossága miatt igazgatási társulást, azaz körjegyzőséget alkot a vele határos

ÓCSÁRD A MAGYAR KIRÁLYSÁG MÁSODIK KATONAI FELMÉRÉSÉBEN
[NEVE AZ EGYIK FELTÉTELEZÉS SZERINT
SZLÁV EREDETŰ ÉS AZ ÓLCSVÁR, ÓLCSVÁRI
HELYNÉVBŐL SZÁRMAZIK. JELENTÉSE JUHÁSZ, JUHÁSZOK. MÁSOK SZERINT ÓCSÁRD
NEVE A KUN OLCSVÁR SZÓBÓL SZÁRMAZIK.]

SZENT NÁNDOR-TEMPLOM

kisközségekkel Szőkével, Regényével, a hivatal székhelye Görcsöny.
A településen halastórendszert alakítottak
ki, mely Ócsárd elsődleges idegenforgalmi vonzerejét jelenti. Vendéglő és panzió
varja a betérőket. Az ócsárdi patak völgyében védett növény és állatfajok találhatók,
ezen területek Natura 2000-es védelem
alatt állnak.
A község a távlatban is elsődlegesen mezőgazdasági település akar maradni, azonban földrajzi elhelyezkedése, természeti
adottságai alapján a térség falusi turizmusának is egyik vonzó települése lehet.
Ócsárdra napjainkra a szép, rendezett,
parkosított, falusias környezet a jellemző.
Ez a rendezettség köszönhető a községben élő embereknek, akik védik, óvják környezetüket amit a sajátjuknak tekintenek
és köszönhető az ócsárdi Faluszépítő-és
Kulturális Egyesületnek. Egész évben színes programokkal várják az idelátogatókat.
Februárban Csörögefánk fesztivál, májusban falunap és gyereknap a horgásztó-és
vadasparkban, júliusban Mélyvíz fesztivál,
várja az idelátogatókat.
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A TELEPÜLÉS SZERKEZETE
A település szerkezetére és az utcahálózatára évszázadok óta az
állandóság a jellemző. Az elmúlt 60 évben összesen csak két utca
épült, az 50-es években a Vasút és a 80-as években a Petőfi utcák.
Az igazgatási, ellátási, oktatási, egészségügyi, egyházi, kulturális
létesítmények a belterület központi részén helyezkednek el. A központon É-D irányban keresztül vezető Kossuth Lajos utcára fűződnek fel a szilárd burkolatú, nagyrészt vegyes forgalmú mellékutak.
Az Ócsárdi-pataktól északra található az ősi településmag, mely
egyutcás jellegű településképével őrzi az eredeti, több évszázados
faluszerkezetet.
A telkekre a település egykori mezőgazdasági jellegének megfelelően, a nagytelkes, gazdálkodásra is alkalmas, 15-20 m-es keskeny, hosszan elnyúló, helyenként 300 méter hosszú telekformák
és az oldalhatáron álló földszintes parasztházas fésűs beépítések
a jellemzőek.
A megmaradt legkorábbi lakó- és gazdasági épületek a Dózsa,
Kossuth és Ady utcában találhatók. A hagyományos lakóépületek
jellemzői az egyszerű, arányos tömeg, földszintes kialakítás, két
szimmetrikusan elhelyezett álló téglalap alakú ablak (tornácnyílással) és a térségre jellemző téglaarchitektúrás gazdasági épületek.
Ezen kívül megtalálhatók még a századfordulós, városias jellegű
utcával párhuzamos nyeregtetős polgári ház típusai is.
A főépületekhez kapcsolódóan a hátsó kertekre a háztáji gazdálkodáshoz szükséges gazdasági, illetve állattartó melléképületek
jellemzőek. Gazdasági épületeik a lakóépületek folytatásaként
szintén az oldalhatárra épültek, néhol befordulnak a telekre merőlegesen. A település belterületéhez nyugatról és keletről közvetlenül a kiskertművelés és hétvégi házas pihenés övezete kapcsolódik
keskeny keskenyek és hosszú telekalakulataival, melyek lakóterület besorolásúak a szabályozási tervben.
Az utcakép tekintetében a település őrzi a hagyományos oldalha-

A RÖVID RÁKÓCZI UTCA KÉPE
táron álló beépítést, az épületállomány azonban már vegyes képet
mutat, mivel sok az átépített, alakított épület. Ennek ellenére a belterületen jó-pár helyi védett értékkel találkozhatunk.
Az északival Dózsa György utcával azonos magasságú déli településrész szintén inkább kertvárosias jellegű, ezeket a szabályos, tervezett
utcák és egysoros 35 -75 m mélységű telekkiosztások jellemzik.
Az Ócsárdi-patak völgy ÉK-DNY irányban szeli ketté a település közigazgatási területet. A beépült területhez képest kb. 10 méterrel mélyebb fekvésű, vizenyős terület északi és déli települési részein a patak
tórendszerekké szélesedik ki, itt lakó és mezőgazdasági funkció nem
található.
Ócsárd község igazgatási területének túlnyomó részét a külterület képezi (93,8 %) ahol a távlatban is meghatározó lesz a nagyüzemi művelésű szántóföldek aránya.

AZ ADY ENDRE UTCA LÁTVÁNYA
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UTCAKÉP A KOSSUTH LAJOS UTCÁBÓL

HAGYOMÁNYOS UTCAI HOMLOKZATOK A RÁKÓCZI UTCÁBÓL

ÁTALAKÍTOTT HOMLOKZATÚ LAKÓHÁZ

BOLTÍVES TORNÁCOS HÁZ
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HORGÁSZTAVI CSENDÉLET
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DÍSZES TARKALEPKE

TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM
Ócsárd tájszerkezetére nem a vonalas, hanem a nagy területi kiterjedésű tájelemek
a jellemzőek. A települést tömbösen egybefüggő gyep területek, a megmaradt fás
legelők, kisebb erdőfoltok gazdagítják. A
szántóföldek nagytáblás, intenzív művelés
alatt állnak. A Baranya Megyei Rendezési
Terv kiváló termékenységi kategóriába sorolja azokat.
Ócsárdon a fás legelők, rétek, a völgy és a tó
környezete a Nemzeti Ökológiai Hálózat és a
NATURA 2000 európai hálózat részét képezi, utóbbiban az Ócsárd-Hegyszentmártoni völgyek megnevezésű területegységhez
tartoznak. A különleges természet-megőrzési területen a jogszabály értelmében a
természeti értékek megőrzése, védelme az
elsődleges cél, beépítésre szánt területté
nem minősíthető át, a természet közeli állapotot kell fenntartani. Tájvédelmi szempontból e területek jellegének megőrzése az
elsődleges szempont azért is, mert e területek jelentenek kapcsolatot a szomszédos
települések biológiailag aktív területei felé. A
tájszerkezetet tekintetében az Ócsárdi-patak menti területek a meghatározó elemek.
[ A NATURA 2000-ES TERÜLETEKEN ELŐFORDULÓ VÉDETT FAJOK: VÖRÖSHASÚ UNKA ÉS
A MOCSÁRI TEKNŐS, DÍSZES TARKALEPKE ÉS
NAGY TŰZLEPKE ]

A TÓRENDSZER MENTI FÖLDES ÚT

AZ ÓCSÁRDI-ÁROK VIZENYŐS TERÜLETE

NATURA 2000-ES ÉLŐHELY
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ÖRÖKSÉGÜNK
Az évszázadokon keresztül szervesen fejlődő hagyományos falukép a 2. világháborút
követő évtizedekben felbomlott hazánkban.
A termelő paraszt részmunkássá vált a termelőszövetkezetben, telkének gazdásai rendeltetése megszűnt. Ezzel szoros összefüggéseben jelent meg az új négyzetes alaprajzú
kockaház típusa is a magyar vidéken. Szerencsére
ez az átalakulás a kisebb falvakat kevesebbé érintette,
ezek közé tartozik Ócsárd is. Ennek következtében nemcsak a település szerkezete, hanem hagyományos épületállományának számottevő része is megőrződött, nem vált jellemzővé a „kádár-kockás” utcakép. Ezek az épületek és azok részletei
képezik a helyi védelem alapját a településen.
A romái katolikus vallású templomot 1894ben Szent Nándor spanyol király tiszteletére
építették neoromán stílusban. Klasszikus
egyhajós egytornyos templomtípus. Egyszerű egységes színezésű vakolatsávokkal,
nyílászáró keretezéssel díszített homlokzati
megoldásokkal. Az épület a centenáriumára
teljesen felújították, újraszentelték.

A városias beépítések esetén az utcai homlokzat befordulása, nyíláskiosztására az ablakkettőzésen alapuló homlokzatszervezés
a jellemző. A kert felőli homlokzaton a tornácot beüvegezték lezárták. A terepadottságokat kihasználva az utca felé az alagsorban
teljes értékű lakószintet hoztak létre, ami
nem zavarja az épület tömegképzését, arányait. Melléképülete téglaarchitektónikus
díszítésű, szép részletekkel.

KOSSUTH LAJOS U. 294 HRSZ

KOSSUTH LAJOS U. 32.
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A keskeny utcára merőleges nyeregtetős oszlopos tornácos lakóépület. Gazdag felületképzéssel, féloszlopok kettőzésével, színváltással
hangsúlyozott homlokzati megoldások. Tornác utcai bejárata őrzi eredeti formáját, színes
mozaikablakos díszítés jellemzi.

KOSSUTH LAJOS U. 59.

[ HELYI VÉDETTSÉGŰ ÉPÜLETEKKEL ÉS
ÉPÍTMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS BÁRMINEMŰ ÉPÍTÉSI, FELÚJÍTÁSI MUNKA ESETÉN A HAGYOMÁNYOS HOMLOKZATI ÉS
TÖMEGARÁNYOK, NYÍLÁSRENDEK, A NYÍLÁSOK OSZTÁSA, A HOMLOKZATI TAGOZATOK MEGŐRZENDŐK, ILLETVE AZ EREDETI ÁLLAPOTOK HELYREÁLLÍTANDÓK. ]

ÓCSÁRD HELYI VÉDETT ÉPÜLETEI

A keskeny utcára merőleges nyeregtetős oszlopos tornácos lakóépület. A terepadottságokat kihasználva az utcafrontra nyílik a pince
bejárata. Az épület őrzi eredeti nyíláskiosztását, díszítései néhol megkopottak illetve
eltűntek. Homlokzata egyszerű vakolatsávokkal díszített. Az épületet jelentős tégla támfalrendszer keretezi, amely ma elhanyagolt
képet mutat.

Jelentős méretű téglaarchitektórikus díszítésű melléképület. Szép tömegarányú íves
falfülkék ismétlődésén alapuló szimmetrikus
homlokzattagolású épület, kő lábazattal.

A sűrű, szalagtelkes, oldalhatáron álló beépítés e település sajátossága. A tömegében,
néhol részleteiben eredeti épületek ilyenfajta egysége és ezen hagyomány tovább
örökítése példaértékű. A telkek beépítése
harmonikusan illeszkedik az utca vonalára.

DÓZSA GYÖRGY U. 15.

KOSSUTH LAJOS U. 20.

KOSSUTH L. U. 13.,17.,19.
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ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK

14. oldal I TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV - ÓCSÁRD

4

TÖRTÉNETI
TELEPÜLÉSRÉSZ
Ófalu településrésze a települést átszelő Ócsárdi-pataktól északra található, ez a település legrégebben
lakott területe, a Kossuth, Dózsa és
Ady utcák által határolja. Nyugatról
mezőgazdasági területek keletről
a vízfolyás elnyúló természeti értékekben gazdag sávja határolja.
A település szerkezete, az utcák kapcsolatrendszere a kialakulás óta lényegében változatlan, ahogy a régi
térképekről is leolvashatjuk.
Struktúrája az egyutcás települések
képét idézi, egyedi településkaraktert adó építészeti jellemzői között
meg kell említeni a szalagtelkes telekstruktúrát, a telekhasználatot, a
hagyományos épülettömegeket, a
megjelenését és az utcára merőleges

A KOSSUTH LAJOS UTCA GONDOZOTT UTCAKÉPE FASORRAL
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telepítési módot.
Bár az egykori hagyományos utcakép napjainkra módosult, de még mindig a régi
épületek adta látványelem határozza meg
a karaktert. A beépítési módra az északi
oldalhatáron álló utcával merőleges, ritkán
azzal párhuzamos telepítés a jellemző. A beépítések többsége a keleti oldalon keskeny
előkertes, nyugaton utcavonalas, áttört kerítésekkel.
Az utca ritmusát a hasonló tömegű, az utcára merőlegesen telepített épületeknek az út
vonalát követő „ház-sora” képezi.
A keleti oldalon lévő telkek előtt jelentős
szélességű közterület található. A terepviszonyok miatt itt az épületek kb. 1,5 méter
magas lábazattal futnak ki.
A régi egyszintes épületállomány mellett a
sátortetős és a 80-as évekre jellemző nagyobb alapterületű többszintes épületek kis
hányadát adják csak az épületállománynak.
A tetőidom jellemzően az utcára merőleges
szimmetrikus nyeregtető, csak néhány épületen találkozunk az utca felől megjelenő
csonka konttyal vagy teljes konttyal.
Az utcával párhuzamos telepítéseknél az
utcával párhuzamos tetőgerincekkel találkozunk.

A KOSSUTH LAJOS UTCA NYUGATI BEÉPÍTÉSE
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ÚJFALU
A település magja az 50-es évektől kezdődően kezdett terjeszkedni a főutca két végben északi és déli irányban.
Az elmúlt 70 évben két új utca épült: az 50-es években a
Vasút utca, a 80-as években a Petőfi utca, mindkettő a település déli végében. Ezek kiegészülve a Dózsa György utca
fokozatos kiépülésével képezik az Újfalu területegységeit.
Ezek az újabb beépítésű területek képezik a település fiatalabb, XX. században kialakult részeit.
Kisebb területű, szabályosan kialakított telkek jellemzik ezt
a két települési egységet, melyek lényegében a falu kapuit is
jelentik elhelyezkedésük által.
Épületállományára rányomta a bélyegét a folyamatos beépülés. A 60-as évek sátortetős épületeitől a modernebb
mediterrán családi házakig bezárólag széles a paletta. En-

A PETŐFI UTCA 80-AS ÉVEKBELI ÉPÜLETEI

A VASÚT UTCA 50-ES ÉVEKBELI LAKÓHÁZAI

NYEREGTETŐS, TÍPUSHÁZAS BEÉPÍTÉS A VASÚT UTCÁBÓL
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nek ellenére az egy korban beépült utcarészek, egységes megjelenésűek. Ilyen
például a Vasút utca nyugati oldala (50-es
évek).
A településrészt az északi oldalhatáron
álló előkertes beépítés jellemzi, az épület
telepítés módja változatos.
A korai kockaházak, négyzetes alaprajtú
tömegét a 80-as években a nagy tömegű
tetőtérbeépítéses, erkélyes nyeregtetős
épületek váltották. Ezekből a legtöbb a
Petőfi utcában található.

A DÓZSA GYÖRGY UTCA VÁLTOZATOS BEÉPÍTÉSŰ HÁZSORA
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GAZDASÁGI JELLEGŰ TERÜLET
Ócsárd térsége mezőgazdasági jellegű. A község igazgatási területein korábban termelőszövetkezet, valamint a Pécsi Állami
Gazdaság telephelye működött. A belterület a történeti településrésztől északra kettő (volt Tsz központ, gépállomás, felhagyott
borászati üzem modernebb épületei), külterületen nyugati irányban egy (Kisdér felé vezető út mentén egy (baromfi telep) jelentős
kiterjedésű területi egység került lehatárolásra.
A gazdasági jellegű területek elhelyezkedésüknél is fogva döntő
szerepük van az általános településkép kialakításában. Azoknak
a telkeknek, melyeknek jelenleg funkció nélküliek elhagyott, elhanyagolt településképet sugároznak. Nem mindegy tehát, hogy
ezek a területek, telepek megjelenése hogyan illeszkedik természeti és épített környezetükhöz. Ezeknek a településrészeknek
tehát nemcsak településképi, hanem tájképi jelentősége is van
ezért itt nagy figyelmet kell fordítani a gondos, illeszkedő tervezésre. Általánosságban megfogalmazható, hogy a nagyfesztávú,
előregyártott, uniformizált csarnokok telepítése kerülendő.

ÁLLATTARTÓ ÉPÜLET

BORÁSZATI FUNKCIÓJÚ CSARNOKÉPÜLET

A FELHAGYOTT BORÁSZAT MODERN ÉPÜLETE

ÁTALAKÍTOTT GAZDASÁGI ÉPÜLET AZ ADY ENDRE UTCÁBÓL
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TÁJKÉPVÉDELMI ÉS
TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET
A települést nagy kiterjedésű, egybefüggő gyep
területek, megmaradt fás legelők és kisebb erdőfoltok gazdagítják mindez kiegészülve a völgyi
halastavak rendszerével. A tájképvédelmi és természetvédelmi településrészt ezek az értékes
részek képezik magukba foglalva a Nemzeti Ökológiai Hálózat, NATURA 2000 és a tájképvédelmi
szempontból kiemelten kezelendő területeket.
A rétek és a tórendszer tengelye és környezete
képezi az európai ökológiai hálózat részét, ezeken
a területeken a jogszabály értelmében a természeti értékek megőrzése, védelme az elsődleges
cél.

A település mélypontján, a belterület keleti és déli
határán húzódó Ócsárdi-árokban gátak építésével horgásztavak tórendszere kerül kialakításra
aminek környezete kitűnő lehetőséget biztosít
mind a falusi, mind a horgászturizmus számára. A
tó mellett igényesen kialakított vendéglő és panzió is épült. Ennek környezete kitűnő rekreációs
potenciállal rendelkezik.
A védett fajok közül találkozhatunk itt a vöröshasú unka, mocsári teknős, díszes tarkalepke és
nagy tűzlepke egyedeivel.

KÉPEK AZ ÓCSÁRDI-PATAK KÖRNYEZETÉBŐL
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ

5

A fejezetben a településképi szempontból
meghatározó területekre vonatkozó, településképi illeszkedést biztosító javaslatokat
gyűjtöttük össze, kiegészítve a településkép
minőségi formálására vonatkozó ajánlásokJELMAGYARÁZAT:
kal.
Az előző fejezetekben meghatározott területi
lehatárolások szerint, útmutatók formájában
„bontjuk ki” a településképi és arculati jellem- Javasolt megoldás
zőket. A példaértékű, pozitív megoldásokat
helyi telkekre készített egyedi rajzi ábrákkal
és fotókkal egyaránt szemléltetjük, de ezek Nem javasolt megoldás
mellett negatív példákat is bemutatunk.
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ÁLTALÁNOS ÉPÍTÉSZETI AJÁNLÁSOK A TELEPÜLÉSRE
KERTEK
Minden településrészen fontos az épületek harmonikus tájba illesztése, és
hogy épületeinknek megfelelő zöld hátteret biztosítsunk, ami egyben véd a hőségtől, széltől, és árnyékot is ad.
Mindenütt, így ezeken a területeken is
igaz, hogy épületeinket csak részlegesen takarjuk növényzettel, a kert legyen
bensőséges, ahol nem tárul fel egyszerre annak minden szeglete a külső szemlélő előtt. Ugyanakkor ne zsúfoljuk tele,
hagyjunk nagyobb szabad felületeket,
melyek a különböző tevékenységekhez
helyszínül szolgálhatnak. A különböző
használatú tereket kisebb kerítésekkel,
sövényekkel elválaszthatjuk, megjelölhetjük.
Faültetésnél kerüljük az egész évben
árnyékot adó, és bár igen népszerű, de
tájidegen örökzöldeket, különösen az
épület előtt. Az igen népszerű tuja sajnos tájidegen, hajtása, toboza mérget
termel és pusztítja környezetének a
növényeit. A hátteret és keretet nyújtó fásítás javasolt. A ház méreteinek
érzetét a környező növényzettel befolyásolhatjuk. Szándékunk szerint magas
növényzettel csökkenthetjük, alacsony
növényekkel növelhetjük a ház méretének érzetét.
Ne feledjük, hogy a leghatékonyabb, és
ökologikusan a legkedvezőbb napvédelmet az egyre melegedő nyarainkon
a lombos fáktól kaphatjuk. Tudatos telepítésekkel megvédhetjük falainkat,
ablakainkat, tetőfelületünket a nyári
túlmelegedéstől, és nem utolsósorban egy hangulatos kerthez is juthatunk.
Az előkert kialakítása nagyon fontos. Csempésszük be a településre
jellemző anyagokat, táji jellegzetességeket.
Az előkertben szélesebb épület esetében annak horizontális jellegét
hangsúlyozó függőleges növényzetet telepítsünk, keskenyebb épületnél pedig az alacsonyabb növénytársulások javítják épületünk arányait.
Keskeny előkert esetében ne ültessünk oda fákat, magas sövényt, mert

elnyomja a homlokzatunkat, illetve
gyökere veszélyeztetheti az épületszerkezetet. Amennyiben mégis
lehetőségünk nyílik az itt történő növényesítésre, az ültetésre váró fák,
cserjék helyének megválasztásakor
vegyük figyelembe a ház homlokzati
kialakítását, nyílásrendjét.
A kerti építményeink a főépülettel
azonos építőanyagokból, vagy azzal
harmonizálva készüljenek.
Általános javaslat, hogy lehetőség
szerint a helyi természeti adottságokhoz és hagyományokhoz, meglévő növényzethez illeszkedő fajokat
válasszunk.
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IRÁNYELVEK AZ ENERGIATUDATOS PORTA KIALAKÍTÁSÁHOZ
A fenntartható építészet alapelve, hogy az
energiaszükségletet megújuló energiaforrásokból fedezi, miközben minimálisra csökkenti a
víz- és anyaghasználatot, valamint a természetet terhelő szennyező kibocsátásokat, figyelembe véve a természet körfolyamatait és az
épített környezet emberre gyakorolt hatását.
Költséges gépészeti rendszerek nélkül is sokat
tehetünk környezetbarát energiatakarékos lakóházunk kialakításához:
- akkora épületet építsünk amekkorára szükségünk van és a fenn tudjuk tartani
- átgondolt tájolás, alaprajzi rendszer
- újrahasznosított, kis környezetterhelésű építőanyagok kiválasztása (pl. közelben gyártott,
környezetbarát, újrahasznosítható, egyszerűen
felújítható építőanyagok, cellulóz hőszigetelés,
stb.)
- jó térszervezés
- átmeneti terek (tornác), árnyékolás
- épületszerkezetek optimális megválasztása
- esővíz, szürkevíz felhasználása
- fúrt kút

www.zoldvalasz.hu

www.pannoncell.hu

A komolyabb beruházást igénylő, később megtérülő megoldások a megújuló energiahasznosító berendezések: napelem, napkollektor,
szélturbina, hőszivattyú (vizes, levegős vagy
földhőn alapuló) vagy biomassza (pellet, fa).
www.miro.ro

[ A KÖRNYEZETBARÁT HÁZTARTÁS ISMÉRVEI:
- SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS,
- KOMPOSZTÁLÁS,
- HASZNÁLT OLAJAT BENZINKUTAKON ADJUK
LE,
- A VESZÉLYES HULLADÉKOK KÖZÜL AZ ELEMEKET ÉS A KISEBB AKKUMULÁTOROKAT ISKOLÁKBAN, BOLTOKBAN ELHELYEZETT GYŰJTŐKBE VISSZÜK,
- KÜLÖN GYŰJTJÜK A FÉNYCSÖVEKET, EZEKET
FŐKÉNT ÁRUHÁZAKBAN TUDJUK LEADNI,
- VEGYSZEREKET, NAGYOBB AKKUMULÁTOROKAT A HULLADÉKUDVAROKBA VISSZÜK,
- A TÖNKREMENT VAGY MEGUNT HÁZTARTÁSI GÉPEKET LEADJUK ÚJ KÉSZÜLÉK VÁSÁRLÁSA SORÁN VAGY AZ ERRE SZAKOSODOTT
CÉGEKNEK. ]

www.hellohaz.hu
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AZ ÉPÜLET TÁJOLÁSA
Az épület és a helyiségek megfelelő tájolásával (klímazónás
alaprajzi tervezés), hozzájárulhatunk energiatakarékos épületünk kialakításához. A nem állandó használatban lévő kiszolgáló helyiségek (kamra, gépészet, WC, előszoba) számára
az É-i, az alacsonyabb hőmérsékletet igénylő hálónak az É-K,

K

D-K-, a konyha és kamra részére az É-Ny, É-K-i, a fő helyiségek
számára D-i, D-K-i tájolás (nagyobb üvegfelületekkel, ügyelve
a megfelelő árnyékolásukra) a legideálisabb. Az előszoba nagy
felületű nyílászáróival télikertként is funkcionálhat.

A KESKENY HÁZ kelet-nyugat tájolással (hagyományos parasztház) tökéletesen hasznosítja a napsugárzás előnyeit.
A naposabb helyiségek kisebb
nyílászáróméretekkel is elérhetők. Az alaprajz maximálisan használja ki a téli napsugárzási nyereséget és csökkenti
az épület nyári
túlhevüléA tornác beengedi
sét.
a téli, de kizárja a

D
A hátsó hűvösebb pufferzóna a lépcsők, tárolkók,
kamra és a konyha számára
fenntartott hely.

K

A TÖBBTRAKTUSOS SZÉLES HÁZ
esetében nagyobb ablakfelületek
szükségesek a megfelelő fény
biztosításához azon túl hogy rossz
homlokzati arányokhoz vezet.

nyári tűző napsugarakat

[ A FŰTÉSI KÖLTSÉGEK 30 %-AL CSÖKKENTHETŐK! ]

Keskeny ablakok az északi
árnyékos oldalom

D

Árnyékos
középső közlekedő.

Több huzamos
tartózkodásra is
szolgáló helyiség is
kevesebb természetes napsugárzásban
[ AZ ÉPÜLET 50%-A NEM
részesül

RÉSZESÜL ,A NAPSUGÁRZÁSBÓL! ]

NY

NY

A TORNÁCOK
ELŐNYEI
A helyiségek tájolásának tervezése során
fontos, hogy a huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség
benapozott
legyen
ugyanakkor a tikkasztó nyári napsugaraktól
mégis védett. Ez ellen
a legegyszerűbb védelmet az átmeneti terek
jelentik, „magyarra” lefordítva a TORNÁCOK,
verandák!
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AZ ÉPÜLETEK TELEPÍTÉSE
Az épületek egymástól való optimális távolsága alatt azt értjük,
hogy a téli napforduló alacsony
beesési szöge mellett (190) se árnyékolják a szomszédos házak
egymást.
A jobboldali példaépületek homlokzatmagassága a falusias jellegű
lakóövezetekre jellemző maximális
érték 4,5 m, szélessége 8 m. Az
így keletkező 8,5 méteres gerincmagasság mellett a szomszédos
épület gerincvonala és az e felé eső
homlokzatunk közti távolság legalább 21 méter kell hogy legyen az
optimális bevilágítás érdekében.

Használjuk ki a terep adottságait a szél
elleni védekezésben. Amennyiben a hátsókertünk magasabb fekvésű, fásítással
módosíthatjuk a szél útját.
A mérsékelten (50-60%) széláteresztő fasáv hatékonyabb, mint a sűrű légörvényt
okozhat.
Részesítsük előnyben az őshonos fafajokat. Egy meredekebb lejtésű tetőidom a
szél felőli oldalon tovább segíthet a széláramlás elterelésében.
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19o

december 21.

25 m
21 m

LOMBHULLATÓ FA MINT ÁRNYÉKOLÓ, SZÉLFOGÓ
Hasonlóan jó és természetes megoldás a lombhullató (nem örökzöld!) fa
telepítése az ablakunk elé, ezzel csökkenthetjük a besugárzást, természetes árnyékolást adnak.

66o

10 m

A nyári tikkasztó napot minimalizáljuk lombhullató fa (nem örökzöld) ültetésével, mely tökéletes
„ökoárnyékoló berendezés”. A
megfelelő helyre ültetett fa lombkoronája kitakarja az épület homlokzatát érő közvetlen nyári napsugárzást. A példában az épülettől
3 méterre telepített lombhullató
fa - melynek magassága legalább
10 méter -, biztosítja a déli átlagos
méretű homlokzat árnyékolását.
Az ábra a nyári napforduló időpontjában,a maximális a delelési napmagasságban tapasztalható déli
beesési szöget ábrázolja.

[ KÉPLET AZ ÉPÜLET NÖVÉNYZET
ÁLTALI ÁRNYÉKOLÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSÁRA. NÖVÉNY MAGASSÁGÁNAK
SZÁMÍTÁSA:
A=TGα x B+C,
A: NÖVÉNYZET MAGASSÁGA,
B: ÉPÜLET ÉS NÖVÉNY TÁVOLSÁGA,
TGα : BEESÉSI SZÖG (NYÁRON: 66O
C: HOMLOKZAT MAGASSÁGA ]

Télen az lombhullató fa ágai levelek
híján átengedik a napsugarakat. Minél
magasabb a lombkorona alsó síkja, annál kevesebb a fa téli árnyékoló hatása.

június 21.

3m

19o

3m

Köztudott, hogy a sima világos felületek visszaverik a
fényt, a sötét felületek pedig elnyelik a hőt. Ezzel szemben a gyepfelület párologtat, jó a hőelnyelő képessége,
segít elvezetni a hirtelen csapadékot, oxigént bocsát ki,
leköti az ülepedő port és kedvezőbbé teszi a mikroklímát.
A talaj hőmérséklete jelentősen csökken 5 perccel
az után, hogy eléri az árnyék ez jelentősen módosítja lakókörnyezetünk mikroklímáját.
A magas fák mellett azonban célszerű többszintű növénytakarót alkalmazni: bokrok,
cserjék, gyepet) melyek tovább csökkentik
a napsugárzás visszaverődését.
A legtöbb napsugárzás a déli tájolású homlokzatokra érkezik. Ezért se célszerű ezt az oldalt
örökzöldekkel beárnyékolni. Ezért se célszerű ezt az oldalt örökzöldekkel beárnyékolni,
azokkal inkább védjük az épület szél felőli
oldalát (legtöbbször a nyugati és északi
oldalak) melyre inkább alkalmasak.
Ha mégis a déli homlokzat elé kívánunk örökzöldeket telepíteni, akkor maximalizáljuk a téli
napsugárzást a növények optimális elhelyezésével. A példából látható, hogy egy 2 méter
magas örökzöld 3 méter távolságban már nem akadályozza
a téli besugárzást .

december 21.

4,3 m

2,6 m
2m

3m
5m
10 m
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Az északi fal elé
ültetett örökzöld fák javítják
az épület hőháztartását,
ugyanakkor
magasságukat
az
észak-déli
irányú utcákban
korlátozni kell,
hogy ne árnyékolják a szomszédokat.

A nyári perzselő napfény ellen a
legjobb megoldás a lombhullató fák
telepítése elsősorban az épület déli
oldalának védelmére, melyek a téli
besugárzást átengedik.
A túl magas örökzöldek nyáron hasznosak, azonban a hidegebb hónapokban beárnyékolhatják a homlokzatunkat!
A keleti és nyugati falat határoló fák
inkább oszlopos, a déli oldalt határoló
fák gömb formájú, szerteágazó lombozatúak legyenek az árnyékvetésük
miatt.
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A tömör kerítés magasságának
megválasztásánál
számoljunk annak árnyékoló
hatásával is.

Telkünk fásítását
a mikroklímában
betöltött szerepük szerint alakítsuk ki, ezzel
szabályozhatjuk
épületünk nyári
természetes hűtéséhez.

védelmet
nyújt,
javítja az
épület
hőháztartását

nyáron
árnyék,
télen
beengedi
a
napfényt

védelem az alacsony
napsugaraktól

Kelet-nyugat
tájolású
utca esetében az északi oldalon lévő telkeknél
amennyire az előírások
megengedik lehetséges
helyezzük épületünket
a telek északi oldalára,
hogy minél nagyobb déli
tájolású kertet kaphassunk. A déli oldalon viszont a legkisebb előkert
az előnyös. Nyissunk
nappalinkkal a hátsó
kertre!
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LAKÓÉPÜLETEK SZÍNEZÉSE
Hogy környezetünket otthonossá tegyük, a színek segítségét is igénybe vehetjük, de vigyázzunk, mert ez kétélű fegyver. Az alábbiakba pár olyan összefüggésre kívánjuk felhívni a figyelmet, melyekre a harmonikus megjelenésű épületünk
kialakítása során figyelemmel kell lennünk.
Azt talán mindenki tudja, hogy a meleg
színek közelítenek, a hideg színek távolítanak, de azt is fontos tudnunk, hogy
ha valamely tömeg érzetét növelni
akarjuk, azt nagyon világos vagy telített színűre kell színezni. Többek között
ezért is nem célszerű az amúgy is nagy
felületű és tömegű lakóépületeknek telített homlokzati színt adni.
Az épületelemek, tagozatok, pillérek
és nyílászárók különböző viszonyban
vannak egymással. Általános szabály,
hogy az ablak és ajtókeretek, tagozatok
és lábazatok színénél előnyös, ha azok
a fallal rokon színekből kerülnek kialakításra, de telítettségük és világosságuk mégis eltér attól. A fehér fal mindig
jó döntés, de ugyanúgy lehet szép egy
sötétebb és telítettebb színezetű homlokzat is. A tagozatoknak világosabb
színükkel kell jelezniük, hogy azok síkja
közelebb van hozzánk. Ellenben az ablak és ajtótokok színezete jó ha eltér a
fal színétől és jelentős világossági és
telítettségi különbség is van köztük.

A gazdagon tagolt régi parasztház kevésbé kívánja az erőteljes szín kontrasztokat, mert a kisebb kontrasztok
is erőteljes homlokzati megjelenítést
adnak a tagolásoknak. A nagyobb színellentétekre a sima, tagolás nélküli
homlokzatok esetében van csak szükség.
Színek tekintetében a harsány, rikító
színhasználat, vagy a túl élénk anyaghasználat (pl. rikító színű fémlemezvagy egyéb anyagú fedés, burkolat és
felületképzés) mindig kerülendő. Az
erősebb, sötét színeket csak kis felületen, épületrészeken javasolt használni
(pl. nyílászáróknál). 4-5 fajta színárnyaltnál egy ingatlan esetében nem
érdemes többet használnunk, mert a
túlszínezett épület hamar elveszíti érdekességét.
A homlokzatokra a hagyományos fehér, tört fehér és a lenti földszínek árnyalatait javasolja a kézikönyv, melyek
vizuális megjelenését a jobboldali ábrák mutatják be.

Földszínek: gyűjtőnév,
a talaj, a homok, egyes
kőzetek, az avar, a fák
kérgének és a földfestékek színei.
A vörös-narancs-sárga-sárgászöld színtartomány
kevéssé
telített és közepesen
sötét árnyalatai.

NEM JAVASOLT HOMLOKZATSZÍNEZÉSEK
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JAVASOLT HOMLOKZATSZÍNEZÉSEK

MELLÉKÉPÜLETEK
ELHELYEZÉSE
A melléképítmények, kerti építmények telepítésére a keskenyebb
telekszélességek miatt elsősorban
a hátsókertek alkalmasak és csak
szélesebb telek esetében helyezzük
ezeket az oldalkertbe.
Törekedjünk arra, hogy a főépületünk gondosan kiválasztott héjalása, anyaghasználata, színvilága
ezekben az építményekben is vis�szaköszönjön, ezáltal biztosítva
az egységes építészeti arculatot
portánkon. Sok helyütt látható követendő példa a régi, funkcióját elvesztő gazdasági épületek, górék,
ólak, istállók átalakítása.
Új építés esetében merítsünk ezek
építészeti arculati elemeiből, arányaiból. Amennyiben gépjármű-

tárolót építünk, lehetőleg a telek
hátsó részét használjuk fel, ha az
épület lehetővé teszi, annak bővítményeként. Ebben az esetben
ügyeljünk arra, hogy a tároló illeszkedjen a meglévő épülettömegünkhöz, annak arányait, telepítésének
jellegét ne befolyásolja kedvezőtlenül.
A kisebb telekméretnél sok esetben
túlzsúfolttá válnak a telkek hátsó
részei, ezáltal csökkentve a telek
zöldfelületét. Mérlegeljünk tehát
a melléképületek kialakítása előtt,
kerüljük az olyan tömegű melléképületek kialakítását, amelyek
elnyomják főépületünk megjelenését.
Míg tárolót csak a telkünk hátsó
részébe, pergolát az oldalkertbe is
építhetünk, ha elegendő tér áll rendelkezésünkre.
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A melléképületet a főépület mögé soroljuk.

Ügyeljünk arra, hogy a tároló illeszkedjen a meglévő épülettömegünkhöz, annak
arányait, telepítésének jellegét ne befolyásolja kedvezőtlenül. A csatlakozó melléképület alacsonyabb tető magasságával jelzi „alárendelt” funkcióját a lakóépülethez képest.
Hosszabb lakóépület esetében melléképületünket keresztcsűrös beépítéssel is
kialakíthatjuk. Ennek kialakítása fokozottan ügyeljünk a főépületünkkel és a helyi
építészeti hagyományokkal való összhangra.
Bátran kérjünk szakmai segítséget a település főépítészétől!
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Kis
méretű
nyárikonyha
az épület mellett garázs az
épület mögött.
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TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSRÉSZ
TELEPÍTÉS
A történeti jellegű településrészen az
épületek telken belüli elhelyezkedése oldalhatárral párhuzamos rendszerű. Ez a
fűrészfogas beépítés kivételével az utcára
merőleges beépítést jelent. Ezzel a telepítéssel meglévő keskenyebb telkek esetében is jó beépítési lehetőséghez juthatunk,
egy gazdaságosan kihasználható tetőtérrel, aminek a déli tetőfelületén napelemek,
vagy napkollektorok telepíthetők.
A meglévő keskenyebb épület bővítése során megengedett az épület tömegének az
utcai homlokzaton történő befordítása.
Az épületünket az kialakult előkertet megtartva helyezzük el, illeszkedve az adottságokhoz.
Részesítsük előnyben a letisztult és egyszerű formákat, tömegeket az összetett
megoldásokkal szemben.

TÖMEGARÁNY
Az utcára merőleges rendszerű épületek
legnagyobb utcafronti szélessége a telek
homlokvonalának maximum fele, de maximum 10 méter, minimális hosszúsága 15
méter legyen. Az épület akkor lesz arányos,
ha a két méret aránya 1:2 és 1:3 érték között marad.
A javasolt szélesség 7-10 méter közötti értéket vegyen fel.
Részesítsük előnyben a használati igényekre, a telek méretére, formájára is
figyelemmel lévő letisztult és egyszerű
formákat, tömegeket az összetett (pl. ún.
mediterrán típusú épület) megoldásokkal
szemben, utóbbiak a település más, fiatalabb és fiatalosabb részin jellemzők.
Alaprajz tekintetében ajánlott a hagyományos elrendezés szerinti hosszúházas,
kis fesztávolságú, téglalap alakú befoglaló
forma alkalmazása, melynek tetőgerince a
hosszabbik oldallal párhuzamos gerincvonallal párosul.
Bővítés során lehetőleg a hozzáépítés a
hosszanti tengely mentén történjen a fő
épülettömeg mögött.
Tetőtérbeépítésnél érzékenyen kell megállapítani a térdfal magasságát, illetve a gerincvonal megemelését.

Fontos az épület emberi léptékére való törekvés.
Az utcafronttól hátrébb kialakítandó kiugró épületszárnyakat legalább az utcafronti épületszélességgel
megegyező mértékben javasoljuk indítani az udvari homlokzaton, hogy ne zavarják az egységes, fésűs
jellegű oromfalas utcaképet. A keresztszárny szélessége, tetőhajlásszöge ne legyen több, mint a meglévő
hosszházas épületé. Ügyeljünk arra, hogy ne vágja ketté a kertet első és hátsó kertre.
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hagyományos téglalap
alaprajzú („háromosztatú”)

hosszúház melléképülettel

hosszúház több melléképülettel

lépcsős épület lejtős terepre

alápincézett

esőcsendestős

kódisállásos (fióktetős)

tornácos

utcára befordítoitt

TELEPÜLÉSRE, TÁJEGYSÉGRE JELLEMZŐ ÉPÜLETFORMÁK

tagolt tömegű

udvarkeretes

tornácos présház

nyeregetetős

TELEPÜLÉSRE, TÁJEGYSÉGRE JELLEMZŐ ÉPÜLETFORMÁK összetett tetős

keresztcsűrös

utcával párhuzamos présház

sátortetős, többszintes

lapostetős

utcára merőleges

széles oromfalas

hozzáadott tömegű
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MAGASSÁG
A túlnyomórészt földszintes épületek
magassága nem egységes. Új házaknak
hasonló magassággal kell épülniük, mint
környezetükben jellemző épületeknek. A
túl magas házak eltérnek a kialakult településképi jellemzőktől.
A jellemző szintszám: földszint+tetőtér
beépítés.
Az épület legmagasabb pontja 11 méternél nem lehet magasabb.

TETŐFORMA
A településrészen az utcára forduló
oromfalas (esetenként csapott) nyeregtető a jellemző, de találkozunk kontyolt
nyeregtetővel is.
Új építés esetén a szomszédos épületekhez, utcaképhez illeszkedő, nyeregtetős épület létesüljön.
A környező beépítésektől kialakítását,
formaképzését, összetettségét tekintve jelentősen eltérő tetővel rendelkező
épület építése nem javasolt.

TETŐHAJLÁSSZÖG

A meredek
tetőhajlásszögű
ún. „alpesi”
tetőforma
építése
nem javasolt.
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A Történeti településrészen a lakóépületek tetőhajlásszöge megközelítőleg azonos a hagyományos épületek esetében.
Illeszkedjünk a környezetben kialakult
régi adottságokhoz. A 35-45 fok közötti
tetőhajlásszögön belül a szomszédos ingatlantól kis mértékben (+- 5 fok) térjünk
csak el.
A magasabb hajlásszögű tető azon túl ,
hogy egy gazdaságosan kihasználható
tetőtérhez jutunk, erőteljesebbé teszi
házunk homlokzati megjelenését. A telepítés mellet ez a legmeghatározóbb
építészeti karakter!

HOMLOKZAT
A hagyományos patinás épülettervezésben falfelület aránya a nagyobb
(„anyafelület”) és ehhez képest nagyságrenddel kisebb az ablaknyílások
összfelülete. A hagyományos keskeny
méretű, álló téglalap nyílászárók alkalmazása javasolt elsősorban. Nagyobb
ablakfelületeket csak a tornácszerűen

hátrébb húzott belső falsíkra javasolt
helyezni, vagy vázas, oszlopos szerkezetek, pillérek közé. Az oromfalon lehetőség szerint csak szellőzőnyílás méretű nyílást helyezzünk el.
Az ablakok kiosztása legyen egyszerű, figyelve a fal súlypontját. Erre a
súlyponti tengelyre akkor is figyeljünk,
amikor pl. vakolatdíszeket vagy padlás
bevilágítót helyezünk el. Az ablak vagy

éppen tengelybe essen, vagy tudatosan
legyen attól eltérő helyen. A tengelytől
csak egy kissé eltolt nyílások diszharmonikus hatást kelthetnek. A tervezésnél használjuk az aranymetszést.
Árnyékolásra zsalugátert, spalettát
használjunk. Az épület utcai homlokzatára ne építsünk erkélyt, loggiát vagy
garázskaput.

a+b

b

arányos nyílások

keskeny ablak
a tengelyen

tengelytől kibil- szimmetrikus
lentett ablak
ablakrend

tömör jó arányú oromfal

JAVASOLT HOMLOKZATTÍPUSOK

a

Példa a négyzet
aranymetszésére

a

a
a
c

városias
ablakrend

a

aránytalanul
nagy ablakok

a+b

nagy fenti
ablakok

robusztus nyílás

nagy nyílás

NEM JAVASOLT HOMLOKZATTÍPUSOK

garázsnyílás az
utcai homlokzaton

b

a

f
e

e+f

nagy nyílás

b

a+b

aszimmetrikus
homlokzat,
nagy ablakokkal

c+d

d

Mitől szépek a hagyományos falvak és épületeik még mai szemmel
is? A válasz az aranymetszés szabályában található meg, mely természetes egyensúlyt teremt a szimmetria és az aszimmetria között.
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TORNÁCOK
A magyar népi építészet leghatásosabb formai eleme az udvari oldalon
végigfutó pillérsoros, vagy mellvédes
pillérsoros tornác. Az arányos, tornácos épületek utcáról feltáruló sora karakteres utcaképet képez.
A tornác átmeneti tér, mely nem csak
rossz időben hasznos, hanem például
a nyári tikkasztó melegben is árnyékolja déli homlokzatunkat. A régi házakon több helyütt megfigyelhetjük
a tornácok szép példáit, főleg a helyi
védett épületeknél.
A pillérek készülhetnek az épület anyagából, de a fa megoldás is egyenértékű.
A meglévő tornácok megőrzendők,
beépítésük elkerülendő. Ahol mégis
megtörtént újbóli megnyitásuk a településkép és az épület megjelenése
szempontjából is rendkívül előnyös
megoldás.
Új épület tornáckialakításával és esetleges újszerű átgondolásával tovább
vihetjük e hagyományt új otthonunkba.
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AJTÓK, ABLAKOK
Épületeink megjelenését és hangulatát a
nyílászárók mérete, arányai és tagoltsága is
nagyban befolyásolja.
A hagyományos nyílásrend a történeti településrészen is megfigyelhető: két ablakszárnyú, két vagy három osztatú ablak,
mely az utcai homlokzaton szimmetrikus
kialakítással kerül beépítésre, a homlokzat
oldalán pedig tornácajtó, vagy tornácnyílás(ablak).
Új nyílásrend kialakításánál ennek az osztásrendnek a követése javasolt. Hagyo-

mányos épületünkön az eredeti (építéskori)
nyílásrendet és méreteket ne változtassuk
meg, ha megtörtént lehetőleg a következő
felújítás során térjünk vissza az eredetihez
ez vonatkozik a pinceépületekre is. A beépítésre kerülő ablakok legyenek álló téglalap
alakúak. Javasolt szélességük új építés esetén 0,9-1 m, magasságuk 1,5-1,7 m. A régi
épületekhez nem illik az osztás nélküli nyílászáró, ezért ne építsünk be egybeüvegezett nagy felületű négyzetes ablakokat.
Amennyiben modern épületet építünk a nyí-

A felső sarokból húzott ív
a függőleges oldalt a felső
részben metssze el.

JAVASOLT ABLAKTÍPUSOK

Helyette két álló ablak

lászárók álló téglalap jellegével, vagy osztásával teremtsük meg a kapcsolatot az épített hagyománnyal.
Tetőtér beépítés esetén csak tetősík ablakot alkalmazzunk. Álló ablak csak a tetősíkon belül alakítható ki.
Az árnyékolást fa zsalugáterrel, spalettával
oldjuk meg. Ha ragaszkodunk a redőnyhöz
azt lehetőleg fából, vagy fóliázott műanyagból, rejtett redőnyszekrény kialakításával
valósítsuk meg.

NEM JAVASOLT ABLAKTÍPUSOK

Széles 3 osztatú ablak

Helyette vázas, oszlopos
szerkezetekkel, pillérekkel
osztott ablakfelület
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HOMLOKZATKÉPZÉS,
ANYAGHASZNÁLAT
Az épületeink burkolása, vakolatának színezése, megmunkálása minden korban kedvelt
tulajdonosi eszköz. Megfontoltan válasszunk
a lehetőségek szinte korlátlan tárházából
úgy, hogy a végső összkép megfelelő legyen,
hiszen mi és az utcánk évtizedekig ezzel az
épület megjelenéssel találkozik majd nap mint
nap!
Keressük a természetes anyagokat a homlokzatunk kialakítása során!
A Történeti településrészen elsősorban a vakolt homlokzati felületek jellemzőek, de találkozunk igényes deszkaoromzatos megoldással is. A színek esetében a fehér mellett a
halvány sárga-fehér, kék-fehér összeállítása
a javasolt, deszkaoromzat esetében a barna
árnyalatai előnyösek.
Az erősen tagolt homlokzatoknál kerüljük az
erőteljes kontrasztú színalakítást. A sima, tagolatlan felületeknél ellenben szükség lehet a
megfelelően kiválasztott, nagyobb színellentétek alkalmazására.
Az ajtók, ablakok anyagára hagyományosan
a fa jellemző, de elfogadható megoldás a fát
utánzó műanyag nyílászárók használata is. A
javasolt színek a hagyományos jellegű épületeknél a barna, méreg zöld és okker sárga.
A tornácoszlopok hagyományos anyaga az
épülettel megegyező falazott téglapillér, illetve a fa oszlop.
Tetőhéjazat esetében törekedni kell a hagyományos kialakítású, égetett agyag cserépfedésre.
A közterületről feltáruló homlokzaton antenna, égéstermék-elvezető és légkondicionáló
berendezés látható módon nem helyezhető el.
Az épületek egységét javítja, ha a főépület, a
melléképület és a kerítés szín és anyaghasználatára az egységesség lesz a jellemző. Színek tekintetében a harsány, rikító színhasználat, vagy a túl élénk anyaghasználat (pl. rikító
színű fémlemez, vagy egyéb anyagú fedés,
burkolat és felületképzés) kerülendő. Az erős,
sötét színeket csak kis felületen, épületrészeken javasolt használni (pl. ablakok, tagozatok).
3-4 fajta színárnyaltnál egy ingatlan esetében
nem érdemes többet használnunk. A túlszínezett épület hamar elveszíti érdekességét,
és utána már inkább zavaróan hat a környezetére!
A belső utaknál alkalmazhatunk bontott téglát
is a kevésbé igénybevett felületeknél.
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RÉSZLETEK
Sok olyan építészeti elem, megoldás,
kerti építmény vagy műtárgy létezik
mely portánkat és azon keresztül a településképet is formálja, annak esztétikai
megjelenését emeli. A következőkben
ezekre mutatunk be pár jó megoldást.
Fő szabály, hogy az átépítés során törekedjünk az értékes részletek a megóvására. Ezek lehetnek például szerkezeti
megoldások is, a megemelt attikafal és
a tető találkozása, tűzfallépcső, homlokzati elem egy szépen megmunkált
pillérfejezet, bádog padlásszellőző vagy
régi esőcsatorna.
Házunk és kertünk találkozási pontjai
folyton változó, gazdagodó élményanyagot kínálnak. A ház mellé bekúszó
növényanyag évről évre, évszakról évszakra más képet mutat. A növények
az épületen egyrészt hangulatteremtő,
díszítőelemek, másrészt hatékony, természetes eszközei az energiatudatos
életmódnak – árnyékolnak!
A múlt század elejét idéző felújított,
gyakran már nem működő kutak megteremtik a településen belül az időbeni
folytonosság érzetét és gyöngyszemként díszítik a település portáit.
A térségben is jellegzetes építészeti
arculati elem a nyers tégla használata
kerítésnél vagy akár épület homlokzati
architektúrájának kialakítása során. Alkalmazzuk bátran a kézi vetésű „girbegörbe” bontott téglát!
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KERÍTÉSEK
Az utcafronti kerítésünk kialakítása
során illeszkedjünk a környezetünkben
kialakult magasságokhoz, anyaghasználathoz és megoldásokhoz.
Általánosságban elmondhatjuk, hogy
a területeken a kerítés csak az utcavonalas beépítés esetében legyen tömör,
mert előkertes beépítésnél elzárt jelleget kölcsönöz az épületnek és a kialakult utcaképhez sem illik. Előkertes beépítésnél az áttört jellegű középmagas
megoldás az előnyös. Ebbe az esetben
maga a kapuzat is legyen áttört.
Anyagát tekintve jó megoldás az épített pillérekkel tagolt, lábazaton létesített tégla vagy fa kialakítású mezők
sora, de szép megoldást ad a léckerítés, vagy ha növényfuttatást alkalmazunk esetleg zöldsövényt.
Az Ófaluban a kerítés magassága 1,61,8 méter között álljon meg.
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ÚJFALU
TELEPÍTÉS
A kertvárosias jellegű Újfalu településrészen az épületek az É-i, ÉNY-i oldalhatáron álló beépítésen belül jellemzően
az utcára merőlegesen, kis részben fésűs beépítéssel kerültek telepítésre.
Új épületünket a kialakult előkerteknek
megfelelően, az illeszkedést szem előtt
tartva telepítsük. Általánosságban javasolt a leginkább elterjedt telepítési
mód alkalmazása, ez az oldalhatáron
álló beépítési módon belül az utcával
merőleges rendszer.

TÖMEGARÁNY
Az utcára merőleges
rendszerű épületek legnagyobb utcafronti szélessége 10 méter, minimális hosszúsága 10
méter legyen.
Ne ugrassuk ki a különböző szinteket a homlokzatokon.
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MAGASSÁG
Az egyszintes épületek magassága nem
egységes a kertvárosias területen. Új házaknak hasonló magassággal kell épülniük, mint a környezetük. A túl magas házak
eltérnek a kialakult településképi adottságoktól.

A jellemző szintszám: (alagsor+)földszint+
tetőtér beépítés. Az épület legmagasabb
pontja 11 méternél ne legyen magasabb.
A kétszintes épületek nem jellemzőek, legfeljebb alagsoros kialakítással találkozhatunk.

TETŐFORMA
A tetőformák szintén heterogén mintázatot mutatnak a településrészen ezért
a fő szabály az illeszkedés az adott utcában jellemző tetőidomokhoz.
Kerüljük az összetett, mediterrán vagy
alpesi jellegű tetőformákat.
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TETŐHAJLÁSSZÖG
A településrészen kizárólag magastetős épületek helyezhetők el.
A tetőidomhoz hasonlóan a lakóépületek tető hajlásszöge is vál-

tozatos, illeszkedjünk a környezetben kialakult adottságokhoz.
A 30-45 fok közötti tetőhajlásszögön belül a szomszédos ingatlantól lehetőleg kis mértékben
térjünk el.

A tetőhajlásszög megfelelő, de a szomszédos
épülettől nagyobb mértékben tér el mint 5o!

HOMLOKZAT
Főszabály, hogy kerüljük a tagolatlan,
nagy üvegfelületű nyílászárókat.
Az oromfalon az utcai homlokzaton elhelyezett ablaknál csak kisebb méretű
nyílászáró helyezendő el.
Az utcai homlokzaton ne építünk, alakítsunk ki erkélyt, loggiát és garázskaput.

aszimmetrikus
homlokzat,
nagy ablakokkal

nagy nyílás

robusztus nyílás

nagy nyílás

garázsnyílás az
utcai homlokzaton

NEM JAVASOLT HOMLOKZATTÍPUSOK

„városias”
ablakrend

nagy fenti
ablakok

aránytalanul
nagy ablakok

JAVASOLT HOMLOKZATTÍPUSOK
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AJTÓK, ABLAKOK
A kertvárosias területek építészeti gyökerei a hagyományos falusias épülettípusokig nyúlnak vissza, ezért a nyílászárók kiválasztásánál legyünk erre is
tekintettel.
A területen az ablakok igen széles választékával találkozhatunk (a többosztatútól kezdve az nagy felületű osztatlanig bezárólag).
Általánosságban megfogalmazhatjuk,
hogy sem a régi, sem az új épületekhez
sem illik a nagy felületű osztás nélküli
tagolatlan nyílászáró, ezért ne alkalmazzunk egybeüvegezett nagy négyzetes ablakokat. A nyílászárókat ne soroljuk közvetlenül egymás mellé azokat
elválasztó falazat nélkül. Ne helyezzük
különböző magasságba nyílásokat a
homlokzaton belül. A jó arányok érdekében elsősorban az álló téglalap alakú (ha
ez szélesebb akkor kétszárnyú) nyílászárók beépítése javasolható.
Az árnyékolásra a legjobb megoldás a
fa zsalugáterrel vagy spaletta. Redőny
esetében a hagyományos jellegű épületek esetében az lehetőleg fa mintázatú
fóliázott műanyagból készüljön, rejtett
redőnyszekrény kialakításával. A modernebb kialakítású lakóépületekhez illik
az alumínium anyagú megoldás is.
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HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT
A kertvárosias területen a vakolt és festett homlokzati felületek jellemzőek.
A színek tekintetében a fehér mellett
a pasztell sárga, barna színek jelennek
meg.
Általános szabály a harsány, rikító színhasználat vagy a túl élénk anyaghasználat (pl. rikító színű fémlemez, vagy egyéb
anyagú fedés, burkolat és felületképzés)
elkerülése. Az erős, sötét színeket csak
kis felületen, épületrészeken javasolt
használni (pl. ablakok, tagozatok). 4-5
fajta színárnyaltnál egy ingatlan esetében nem érdemes többet használnunk.
A nyílászárok anyagánál a fa, illetve a
fahatású dekor fóliázott műanyag ablakok és ajtók ajánlottak, natúr vagy barna színárnyalatokkal.
A magastető héjalására égetett agyag
vagy betoncserép alkalmazandó elsősorban natúr és téglavörös, másodsorban barna vagy szürke színekben.
A közterületről feltáruló homlokzaton
antenna, égéstermék-elvezető nem
helyezhető el, légkondicionáló berendezés kültéri egysége csak az épület külső
megjelenésével összhangban, takartan,
illetve építészeti eszközökkel megoldva
helyezhető el.
A főépület, a melléképületek és a kerítés
szín és anyaghasználatánál ügyeljünk

az egységes anyag- és színhasználatra.
A telken beüli utaknál lehetőleg vízátersző burkolatot válasszunk, alkalmazhatunk bontott téglát a kevésbé igénybe
vett felületekhez.
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KERÍTÉSEK
Az utcafronti kerítésünk kialakítása során illeszkedjünk a környezetünkben
kialakult magasságokhoz, anyaghasználathoz és megoldásokhoz.
Általánosságban elmondhatjuk, hogy a
területeken a kerítés és az ahhoz tartozó kapuzat se legyen tömör és túl
magas, mert nem illik a kialakult utcaképbe. Anyagát tekintve jó megoldás
az épített lábazaton létesített tégla,
fa kerítés, de a modern megjelenésű
fém és műanyag kialakítású térhatároló szerkezetek is megjelenhetnek. Előbbinél szép megoldást ad, ha

növényfuttatással kombináljuk.
Az utcafronti kerítés magassága 1,4-1,8
méter között álljon meg. Alkalmazzuk
a jellemző épített lábazatos, pillérekkel
tagolt tégla, fa mezőjű vagy modern
épületek esetében fém (esetleg növényzettel futtatott) kerítéseket. A zöldsövény is jó és ökologikus megoldás.
Épített lábazatos, pilléres megoldásnál
az 1/3 lábazat 2/3 mező megosztás
ajánlott.
Kerülendő az ipari, drót vagy beton elemes kerítés építése.
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GAZDASÁGI JELLEGŰ TERÜLET
TELEPÍTÉS
Új épület telepítése során fontos az épített, illetve a környezeti és tájképi adottságokhoz
való illeszkedés.
Az épületetek ne szétszórtan,
hanem ha a technológia megengedi az építménymagasság
háromszorosán belüli távolságon belül kerüljenek telepítésre.
A gazdasági épületek telepítése során lehetőleg kerüljük
a túlságosan hosszú, vonalas
jellegű tagolatlan épületeket
és az összetett alaprajzi formákat.

TETŐFORMA
A gazdasági területeken megengedett az jellemző alacsony
hajlásszögű, vagy lapostetős
épületek elhelyezése. A kisebb
hajlásszög inkább a gazdasági, tároló, siló épületeket, a
45 fokos magastető pedig az
igazgatási, központi épületekre
legyen jellemző.

forrás: http://aasarchitecture.com

ÓCSÁRD - TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV I 49. oldal

NÖVÉNYTELEPÍTÉS
A telephely környezetében, a telekhatár mentén fasort vagy ha lehetőleg többszintes, honos növényzettel puffer területet alakítsunk ki.
Az építési telek az építési szabályzatban külön nem jelölt telekhatárai mellett, attól minimum 1,5 m
távolságra legalább 1 sor háromszintes őshonos, vagy honos fajokból álló növényzet telepítendő.
Az építési telkek belső növényesítése kertépítészeti terv alapján
történhet. A belső zöldfelületek
legalább 40%-át őshonos, vagy honos fafajokkal fásítani kell.

KERÍTÉS
A telephelyek külső megjelenését
alapvetően meghatározza a kerítések jellege. A funkcióhoz illő áttört kerítések építése elfogadott:
ipari táblás kerítések fém oszlop,
vagy falazott pillérekkel, maximum 2 méteres magassággal.
Előnyös, ha növényzettel befuttatva kerülnek kialakításra
Színezése anyagszín, zöld, barna
vagy szürke színárnyalatú legyen.
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TÖMEG, HOMLOKZATKÉPZÉS,
ANYAGHASZNÁLAT,
ZÖLDFELÜLET
A vidéki mezőgazdasági jellegű üzemek kapcsán
gyakran a koszos és sokszor igénytelen módon
átépített, toldalékolt (tákolt) épületekre, a tájat elcsúfító mobil konténerekre lakókocsikra asszociálunk. Törekedjünk az igényes megoldásokra.
Az állattartó és gazdasági épületeknek megvan a
maga formai racionalizmusa, ugyanakkor nemes
arányokat, célszerű, természetes anyaghasználatot kell, hogy tükrözzenek. Elsősorban tehát a
hagyományos tégla, vakolt, fa felületek kombinációját javasoljuk, de a modernebb kortárs megfogalmazású beton és/vagy üveg felületeket is alkalmazhatunk.
A nagyfesztávú, előregyártott, uniformizált csarnokok telepítése lehetőleg kerülendő.
A színválasztás során a rikító, telített színek kerülendők. Javasolt az anyagszínű, fehér, szürke és
barna színek árnyalatainak alkalmazása a nagyobb
felületek esetében.
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TÁJKÉPVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET
TELEPÍTÉS
Külterületen az új épületeket a terepadottságokhoz illeszkedően kell
elhelyezni. Ennek érdekében 1,0 m-nél nagyobb
feltöltések, ill. bevágások,
valamint 30 foknál nagyobb hajlásszögű rézsűk
nem alakíthatók ki. Az 1,0
m-nél magasabb szintkülönbségek esetén a rézsűt
lépcsőzve (több tagban)
szükséges kialakítani. Az
egyes rézsűk között, legalább 1,0 m széles zöldfelület, növényekkel beültetett
sáv alakítandó ki. A támfal
magassága legfeljebb 0,5
méteres lehet.

rézsű

rézsű
tagolás

MAGASSÁG, TÖMEG és TETŐFORMA
Az új épület szélessége az 8,5 m-t nem
haladhatja meg. Az oromfalas nyeregtető hajlásszöge legfeljebb 45 fokos lehet,
tetőtérbeépítést, csak a tető kontúrján
belül, oromfali megnyitással lehet kialakítani.
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KERÍTÉS
Tömör kerítés nem építhető.
Áttört kerítés csak fából vagy
vadhálóval létesíthető mögötte
élősövény, vagy futónövény telepítéssel. A lábazata legfeljebb
20 cm magas, vakolt felületű beton, tégla vagy kő anyagú lehet.

ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK
A területen fokozott körültekintéssel kell
kezelni minden építészeti beavatkozást.
Általánosságban
nem javasolt a terület beépítése,
ha azonban ilyen döntés születik
a védett tájképi környezetben
nem elfogadható a nagy alapterületű, többszintes építmények
építése, vagy rikító színek és
környezetidegen anyagok használata melyek megbonthatják a
tájkép egységes megjelenését.
A környezetbe simulást a természetes anyagok használatával és
épületeket takaró és árnyékoló
honos növényzet telepítésével
segítsük elő. A tájképvédelmi
jelentőségű területeken reklámfelület elhelyezésére szolgáló
önálló építmény, felszíni elektromos hálózati vagy hírközlési
elem elhelyezése nem megengedett.
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ ÚJ LAKÓÉPÜLET
ÉPÍTÉSÉHEZ ÉS MEGLÉVŐ PARASZTHÁZ
ÁTÉPÍTÉSHEZ
ÚJ LAKÓÉPÜLET ÉPÍTÉSE
Az első lépések
Új családi ház építése esetében először az anyagi lehetőségeinkhez illeszkedő reális építési igényeinket
kell számba vennünk és ez alapján egy ÉPÍTÉSI PROGRAM-ot összeállítanunk. Ebben az 1-2 oldalas anyagban
kell megfogalmazzuk azokat az alapvető kritériumokat,
melyek alapján majd a kiválasztott építész-tervezőnk elkészítheti a szükséges tervdokumentációkat. Általánosságban javasolt, hogy kerüljük a többletköltséget jelentő
túlzott igényeket és méreteket. E helyett inkább az építésszel konzultálva, szükség szerint több ütemre bővített, ütemezhető, a valós igényeinkre és lehetőségeinkre
épülő építési programot rögzítsünk.
Ha egy határozott elképzeléssel (építési program) keressük majd meg a tervezőt, a tervezés folyamata gördülékenyebb lesz.

[ ÉPÍTÉSI PROGRAM FŐBB TARTALMI ELEMEI:
- LAKÓK SZÁMA,
- „X” GENERÁCIÓS HÁZ,
- HÁZTARTÁS JELLEGE,
- ÉLETVITELI ADOTTSÁGOK,
- SZOBASZÁM,
- HELYISÉGKAPCSOLATOK /
TÉRKAPCSOLATOK,
- FONTOSABB BERENDEZÉSEK HELYIGÉNYE,
- FELSZERELTSÉG,
- ÜZEMELTETÉSI IGÉNYEK,
- SAJÁTOS, EGYEDI TERVEZÉSI SZEMPONTOK. ]
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TELEKVÁLASZTÁS
A telek kiválasztásánál nem elegendő ha csak a telekadottságokra és a közművesítettségre figyelünk. A település eltérő karakterű területekből áll, tehát például más
TELEPÜLÉSKÉPI ELŐÍRÁSOK vonatkoznak a történeti
településmagra és a fiatalabb településrészekre és ezek
alapvetően meghatározzák majd épületünk jellegét. Mivel a helyi építési szabályzat ugyancsak eltérő övezetekre osztja a falut, ahol szintén eltérő előírások érvényesek, javasolható SZAKMAI KONZULTÁCIÓ keretében
egyeztetni elképzelésinkről a település főépítészével,
akitől egyéb hasznos információkhoz is juthatunk.
AZ ÉPÍTÉSZ KIVÁLASZTÁSA
Az építész kiválasztására több lehetőségünk is nyílik pl.
az építész kamara honlapja, ismerősünk ajánlása, stb., ELTÉRŐ TELEPÜLÉSKÉPŰ TERÜLETEK ÓCSÁRDON
de talán a legjobb megoldás az, ha azon a településen él
és dolgozik ahol mi is építeni akarunk.
[ MILYEN ÉPÍTÉSSZEL NE FOGLALKOZZUNK!
A döntésünk során a személyes benyomáson túl mindig
- HA AZ ÉPÍTÉSZ CSAK A SAJÁT TÍPUSMEGOLDÁSAIT TARTJA EGYEDÜL ÜDnézzük meg a tervező megvalósult épületeit is (referenVÖZÍTŐNEK,
ciamunkák), lehetőség szerint kérdezzük meg a benne
HA AZ ÁLTALUNK GONDOSAN ÖSSZEÁLLÍTOTT TERVEZÉSI PROGRAMOT
lakókat, mennyire elégedettek a tervező munkájával és
CSÍPŐBŐL
ELVETI,
persze magával az épülettel. Jó tipp, hogyha egy szá- HA A KÉRDÉSEINKRE NEM TUD VÁLASZOLNI ÉS A VÁLASZAIT SZAKMAI
munkra tetszetős házzal találkozunk akkor kérjük el terALAPON MEGINDOKOLNI,
vezőjének elérhetőségét.
-HA ÚGY ÉREZZÜK, HOGY BIZONYTALAN,
- HA A MUNKÁJA SZEMRE IS IGÉNYTELEN. ]
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ÁLTALÁNOS ÉPÍTÉSI ALAPELVEK ÚJ HÁZ ESETÉBEN
Az épület TELEPÍTÉSÉNÉL az előírások keretein belül vegyük figyelembe:
- energiatakarékossági szempontokból pl. benapozást, a szélirányt,
és a kilátást is
-ügyeljünk az épület bejáratának építészeti és használati szempontból egyaránt optimális megközelítése gyalogosan és gépkocsival egyaránt
-nem gátoljuk meg épületünk elhelyezésével a jó kertkapcsolat kialakításának lehetőségét
- használjuk fel a meglévő értékes növényzetet
- beárnyékolással lehetőleg ne akadályozzuk, hogy más házak alacsony energiaigényűek lehessenek
-és nem utolsó sorban vegyük figyelembe az épület bővítés lehetőségét.
A jó ALAPRAJZZAL költségeket takaríthatunk meg és elkerülhetjük a
rossz homlokzati arányokat és a környezetébe nem illeszkedő tömeget. A ma gyakori lepény jellegű, terjengős alaprajz széles homlokzatot, aránytalan„túlsúlyosnak” épületet eredményez. Csak aránytalanul nagy tető illeszthető rá, azon túl, hogy sokszor csak egy „sötét”
középfolyosóval tárhatók fel a helyiségek.
A jó ház a méretek és az arányok helyes megválasztása által születik
meg!
A jó alaprajz ...:
- alkalmazkodik a terepadottságokhoz
- a család életviteléhez illeszkedik logikus és letisztult, világos, praktikus térkapcsolataival és méreteivel
- minimalizálja a közlekedőfelületeket
- közvetlen kertkapcsolattal rendelkezik
- száraz, levegős, világos , fűthető, átszellőztethető, kellő megvilágítású, könnyen tisztán tartható helyiségeket tartalmaz
- lehetőleg épületen belüli tárolókat tartalmaz (az utólag toldott, melléképületek helyett)
- felixibilis (a lakás rendszerének módosítása nélkül változtatható
használat: pl. rugalmasan bútorozható, a helyiségfunkció módosítható)
- Variábilis (a lakás rendszerének módosításával változtatható: pl. válaszfalak „mozgatásával”, helyiségek egybenyitásával)
- kielégíti egyedi igényeinket (pl. otthoni munkavégzés, barkácsolás,
zenélés, vagy egyéb hobbitevékenység).
ALKALMAZKODÁS a helyi adottságokhoz és előírásokhoz

Az EGYTRAKTUSOS alaprajznál nagyobb a szabadság a formálásban,
antropomorf (emberi léptékű és formájú) jellegű utcai homlokzat., jobb
kertkapcsolat, és a napsugárzás is optimálisabban kihasználható.

A KÉTTRAKTUSOS alaprajznál, sötét középfolyosó, rosszabb homlokzati arányok és aránytalanul nagy tetőzet alakulhat ki.

A régi időkben bár minden parasztház hasonlatos volt egymáshoz
mégsem találtunk két azonos épületet, mert azok részleteiben
vagy díszítésében eltérőek voltak úgy, hogy arányrendszerük, tömegük, nyílásrendjük közel megegyezett.
A házak „rokonságot vállaltak egymással” a paramétereiket a környezetükben meglévő formák alapján alakították ki és nem távoli
vidékek idegen mintáit vették át. A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV ezt a „meglévő forma átvételt” hivatott pótolni javaslataival, előírásaival. Olyan alapvető - de variálható és egyedivé formálható - megoldásokat mutat be, melyek alkalmazásával a helyi
építészeti hagyományokhoz igazodó, esztétikus épület születhet,
mely illeszkedik a település karakteréhez. Ne feledjünk ez az a karakter másképpen megfogalmazva a HELY SZELLEME, ami miatt
itt szeretnénk új otthonra lelni! Járuljunk hozzá ennek megőrzéséhez, erősítéséhez.
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LAKÓÉPÜLETEK ÁTALAKÍTÁSA
Egyesek anyagi kényszerhelyzetből fakadóan, mások tudatos döntésből vásárolnak
lakóépületet vidéken, és ezek átalakításával kívánnak egy új otthonhoz jutni. Ez a
fejezet elsősorban nekik kíván építészeti „mankót” nyújtani.
RÉGI PARASZTHÁZ KORSZERŰSÍTÉSE
Milyen lehetőségei vannak azoknak akik egy meglévő, de felújításra szoruló parasztházban látó jövendő otthonát. Első lépés egy olyan építészt keresni, akinek egy
régi lakóépületről nem a buldózer jut az eszébe. Régen nemcsak a komfortigény volt
más, hanem az életmód is más volt; jóval kevesebb időt töltöttek a négy fal között.
Az első alaprajz tipikus keskeny fesztávú, egysoros tornácos hosszúház.
Ezeknél az épülettípusoknál az egyik
legnagyobb problémát az épületen belüli
közlekedő hiánya jelenti, mivel a szobákat egymásba nyitották. Ezt sok helyütt
hibásan a tornác beépítésével oldották meg. A másik gondot a kényelmi és
egészségügyi berendezések helységeinek azaz a vizes helyiségeknek a beillesztése jeleni a keskeny épülettömegbe.
A jobboldali alaprajz ezekre a kérdésekre
ad választ úgy, hogy feloldja a korszerűség és hagyomány látszólagos ellentétét. Az első belső harántfal elbontásával
került kialakításra a megérkezés tere. Itt
egyből a lakás szívébe érkezünk. Ez az
többfunkciós tér az előszoba szerepét
is betölti anélkül, hogy külön helyiséget
kapna.

[ A MEGLÉVŐ PARASZTHÁZ TORNÁCÁT SOSE
ÉPÍTSÜK BE, MÉG HA ELSŐRE HASZONTALAN
ÉS FÖLÖSLEGES TÉRNEK TŰNIK, AKKOR SE. EZ
AZ „IS-IS” TÉR VONZÓVÁ ÉS BARÁTSÁGOSSÁ
TESZI A HÁZAT, ÉS TÖBBFÉLE SZEREPE IS LEHET. PÉLDÁUL A MOSOTT RUHÁT KI LEHET A
TORNÁC VÉGÉBE TENNI ÚGY, HOGY NEM KELL
ÉSZBE TARTANI, VAJON ESNI FOG-E VAGY SEM.
AMELLETT NYÁRON ÁRNYÉKOL IS, ÉS VAN
EGYFAJTA MÉLTÓSÁGA, A NYITOTTSÁGA MELLETT. TEHÁT NE ÉPÍTSÜK BE. NEM KELL MINDIG ÉS MINDENT KIHASZNÁLNI. A RÉGI EMBER
PÉLDÁUL ARATÁSKOR IS HAGYOTT EGY KEVÉS
LÁBON ÁLLÓ GABONÁT AZ ÉG MADARAINAK
ÉS A POCKOKNAK.
- GRÁTZ ANTAL ]

Az elsős fal bontását az
is indokolta, hogy a konyha-étkezőt csak a régi első szoba
irányába lehet bővíteni alakítani. A lakótérben lévő kémény a cserépkályhát szolgálhatja. Az átjárószobák egy íves
hátsó feltáró folyosó által kerültek megszüntetésre viszonylag kevés harántfal-bontással.
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A második példa a konyha-étkező helyén kilép
az egymenetes lakóház tömegéből amennyiben
az nem az oldalkertbe esik. A bővítés által a ház
sejtmagja a konyha-étkező a mai igényeknek
megfelelően kialakítható. A kéthelyiség-soros
ház minimál változata fedett terasszal került kialakaításra, de természetesen a tornácos megoldás is válaszható.
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SÁTORTETŐS HÁZ ÁTALAKÍTÁSA
A 60-as, 70-es években készület sátortetős lakóházak a városi lakóépületek használatrendjét próbálta meg egy
falusias kontextusba beerőltetni. Ma
már látjuk hogy ez funkcionálisan sikerült, a megjelenés tekintetében azonban
egyértelműen nem. A keskeny falusi teleken feszese volt ez az új jövevény szélesebb, rövidebb négyzetes alaprajzával, lepényszerű 9-10 méteres a faluban
idegen arányú homlokzatával.
Ezeknek az épületeknek az alaprajzai
nehezebben, homlokzata könnyebben
alakítható át.
A példaépületnél a kétablakos „emberszabású” parasztház az egyik traktus
kiugrasztásával, egy 30-40 cm-es
vastag fal „eléfalazásával” érhető
el. Azt így kimozdított falsíkon
már elhelyezhető a két állótéglalap alakú ablak.
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Az alaprajz lehetőséget ad egy impozáns
átmeneti teret képező tornác kialakításra is tornác, mely „elébe megy” a vendégnek. Az épület hosszúházas jellegét
a hátsó új épületbővítmény erősíti, ahol
konyha, étkező és a teraszra, kertre nyitott nappali helyiségei kapnak kap helyet.
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KERÜLENDŐ PÉLDÁK
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A település hagyományos beépítésű terültein sajnos több olyan utólagos átalakítással, bővítéssel találkozunk melyek az épület és a településkép szempontjából
egyaránt előnytelenek. Ezek olyan a idegen részletformálási beavatkozások, megszakítják az épület kapcsolatát hagyományos elődjével.
Az esetek jelentős részében nem visszafordíthatatlan folyamtokról beszélünk.
megfontolandó, hogy a soron következő épület felújítás során ezeket a szépséghibákat orvosoljuk. Ehhez jelen kézikönyv, a település főépítésze vagy bármely építész-tervező segítséget tud nyújtani az építtetőnek.

‚A’ GARÁZSKAPU AZ UTCAI HOMLOKZATON

A

Az épület eredeti nyílásrendjét megbontva vagy új épület építésekor garázst és garázskaput létesítettek a főhomlokzaton. A nagyméretű nyílászáró felületével megbontja a homlokzat egységét. lehetőség szerint a melléképületet illetve az azokhoz
kapcsolódó funkciót a főépület mögött telepítsük a közterület felől kevesebbé feltáruló módon.

‚B’ KIS MÉRETŰ NYÍLÁSZÁRÓK AZ UTCAI HOMLOKZATON
Az utcai homlokzatra szellőzőablak méretű nyílászáró beépítése nem javasolt. Az
emeleti nyílászáró méretei mindig legyen kisebbek a földszinti ablakokhoz viszonyítva.

B

‚C’ KÜLÖNBÖZŐ MÉRETŰ NYÍLÁSZÁRÓK AZ UTCAI HOMLOKZATON
Az utcai homlokzatra lehetőleg egy fajta méretű, osztású nyílászárót építsünk be.
A tornácos épületeknél az eredeti tornácnyílást, tornácajtót állítsuk vissza eredeti
állapotának megfelelően.

C

‚D’ EREDETI TETŐIDOM KIEGÉSZÍTÉSE
A példán látható hagyományos lakóépületet oldalirányba bővítették és eredeti tetőidomán megtörve fedték le. Bővítés esetében válasszuk az utcára befordított
hajlított házas beépítést.

D
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‚E’ TORNÁCNYÍLÁS ELFALAZÁSA
A tornácos épületeknél az eredeti tornácnyílást, tornácajtót állítsuk vissza eredeti
állapotának megfelelően. épületünk bővítését ne a tornác ‚kárára’ hanem az épület
befordításával biztosítsuk. Új épület tornáckialakításával és esetleges újszerű átgondolásával vigyük tovább a régi és ma is praktikus hagyományt új otthonunkba is.

E
‚F’ TAGOLT UTCAI HOMLOKZAT
A nagyméretű többszintes épületeink esetében a homlokzat tagolását ne a homlokzati síkok váltogatásával, hanem a nyílászárók megfelelő kiosztásával érjük és
egyéb homlokzati tagoló elemekkel, eltérő anyaghasználattal érjük el.

F
‚G’ NAPELEMPARK A HÁZ TETŐZETÉN
Épületünk számára előnytelen ha az eredeti héjazat csak töredékekben marad látható és a kiosztás nem igazodik a meglévő tetőablakokhoz. Az elrendezését tekintve egyenletes, szimmetrikus kiosztás alkalmazása javasolt úgy, hogy homlokzathoz
tartozó tetőfelület aló és felső részén is legalább 1 méter széles be nem fedett sáv
maradjon meg.

G
‚H’ TERJENGŐS ALAPRAJZÚ ÉPÜLET
Az amerikai típusú épületeknél alkalmazott alacsony hajlásszögű tető sokszor
előnytelen formákat eredményez. ilyen tetőidom esetében törekedjünk az épület
kompakt, kevésbé terjengős alaprajzú kialakítására, lehetőleg 30 foknál nagyobb
hajlásszögű nyeregtetővel. A mediterrán tető valójában a kétszintes szabadonálló
beépítések esetében ad arányos külső megjelenést.

H
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MAI PÉLDÁK
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Hagyományos tömegű és tetőhajlásszögű, modern lakóépület. Az épület
külső megjelenését emelné az árnyékolószerkezet lecserélése fa zsalugáterre
vagy spalettára, továbbá a lábazat színezésének megváltoztatása (pl. szürke
színre)
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Jó arányú téglaarchitektúrás családi
ház homlokzata. A nyílászárók osztása és arányai, a lábazat, oromlépcsőzés
(macskalépcső) és a keretezések anyaghasználata egységes és harmonikus
megjelenést sugároz az utca irányába.
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Jó arányú nyeregtetős ház
a Kossuth Lajos utcából.
A hagyományos alaprajzi
kialakítás modern homlokzati megoldásokkal és
nyílászárókkal
párosul.
Kiemelendő az ízléses
színválasztás és az utcai
kerítés kialakítása.
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A hagyományos tömegarányokat tükröző, letisztult
utcai oromfalas modern homlokzat. A falusias életérzést az épület elé telepített pad is erősíti.
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UTCÁK, TEREK, KÖZTERÜLETEK
A településképet nemcsak az épületeink összképe, hanem a közterületek állapota is befolyásolja. Egy gondozott, tudatos elvek mentén kialakított utca vagy tér meghatványozza a gondozott porták látványát.
A rendezettség érzésének elérése már jelentős előrelépés a településkép védelme szempontjából és ezek nem minden esetben igényelnek
költséges beavatkozásokat.
A közterületek megfelelő fenntartása, üzemeltetése, a már nem használt közterületi elemek elbontása, a különböző felületek (úttest - zöldfelület - járda - utcakert - kerítés) határozott szétválasztása látványos javulást eredményez.
Ócsárdon szerencsére sok igényesen kialakított és gondozott közterületi zöldfelülettel találkozunk. A Kossuth L. utcának a templom környéki megfelelő méretű fasorai és ültetett lágyszárú növényei szépen
erősítik az útpálya íves szelíd vonalát. Az újabb városrészeknél a vasút
utca egységes képes benne fasorral és sövényekkel jelzi az itt lakók
igényességét.
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Maguk a falu lakosai is sokat tehetnek előkertjük gondozásával, portájuk előterében fák, virágok ültetésével a közös cél elérése érdekében. Jelentősebb zöldfelületi elemeket (Pl. fás szárú növények) célszerű az
utcában egységesen telepíteni.
Nem költséges, de szintén látványos közterületi elem
a gondozott virágtartók telepítése, ami az önkormányzat feladata. Ez különösen javasolt a központban.
A közterületi gyalogos felületek kiépítése szintén
hozzátartozik a karakteres faluképhez ezeknek a
frekventáltabb terülten célszerűbb egyedibb burkolatfajtát választani.
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Törekedni kell a településrészen a hagyományokhoz illő egységes anyaghasználatra a mikroarchitektúra elemeinek tekintetében (fa, tégla, kő).
A közterületen elhelyezendő padok, világítótestek, hulladéktárolók egyéb műtárgyak kiválasztása azonos bútorcsaládból, egységes stílusban
valósuljon meg, vagy legalább akkor megjelenésükben legyenek hasonlóak.
A közterületek burkolása során a helyben használt természetes anyagokat részesítsük előnyben.
Településképi szempontból a távközlési és hírközlési létesítmények közös fa anyagú oszlopsoron helyezhetők el.
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eperfa

fekete dió
b

b

gömbkőris
b

b
a
Lakóút
a: 5-10 m
b: 3-5 m
pl.: kőrisek, juhar

a

a

a

Gyalogút, sétány
a: 5-10 m
b: 3-5 m
pl.: gömbkőris,
juhar

Parkok, terek
a: =>20 m
b: =>10 m
pl.: vadgesztenye, korai juhar, szil

Külterületi út
a: =>20 m
b: =<10 m
pl: nyárfa, gesztenye, akác

A fasorok telepítése sokat javíthat az utcakép egységes megjelenésén. Ügyeljünk
arra hogy lombkoronájuk csak minimális felületet takarjon ki az épületekből. A
keskenyebb lakóutcákban a fák helyett
inkább alacsonyabb, 50-80 cm-es évelő
cserjéket ültessünk.
Amennyiben támfalak építése válik szükségessé, a szintkülönbségeket terméskőből oldjuk meg az árkokhoz hasonlóan,
és enyhe szögben döntsük meg a megtámasztandó földfal irányába.
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HIRDETÉSEK, REKLÁMTÁBLÁK,
MŰSZAKI BERENDEZÉSEK
A közterületen történő, illetve közterületről feltáruló reklámozási tevékenységet község arculatának
megőrzése érdekében a városképi,
közlekedési, vagyonbiztonsági, környezetvédelmi szempontok figyelembevételével szükséges szabályozni.
Fontos különbséget tenni az eltérő célú reklámozási tevékenységek
között. Az épületek falán elhelyezett cégérek, cégtáblák az adott
épületben folytatott tevékenység
reklámozását szolgálják. Ezen rek-

lámhordozót tartó berendezések elhelyezése nagyobb szabadságfokot
élvez.
Az erre vonatkozó irányelvek az
alábbiak:
- figyelembe kell venni a meglévő
homlokzati architektúrát,
- a homlokzat színvilágához illeszkedő színek alkalmazandóak, az élénk,
telített és rikító színek kerülendőek,
- üvegfelületre ragasztani, fóliázni
nem lehet.
- A reklámfelirat a portál és az ereszpárkány közötti homlokzati sávban
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helyezhető el.
- Kerülendő a táblaszerű, címfestett
reklámfelirat, helyette a dobozolt
betűs
felirat használata javasolt.
-Kerülendő a programozható LEDes fényújság telepítése.
A portálok, kirakatok és feliratokat
tartalmazó berendezések kialakítása során azokat építmény homlokzatával egységesen, annak struktúrájával, tagolásával összhangban
javasolt kialakítani.

A reklámozási tevékenységek másik
nagy csoportját azon reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése
adja, melyek nem a helyben folytatott
tevékenységek reklámozását szolgálják. Ezek egységes megjelenése a cél.
Az ilyen reklámozási tevékenységekre
a külön elfogadott típustervek alapján
készítendő utasváró, kioszk, hirde-

tőoszlop, információs vagy más célú
reklámhordozót tartó berendezések
szolgálhatnak. Általánosságban javasolt, hogy több információs tábla
kerüljön ki a településre (pl. játszótér
szabályzat, falutérkép, helytörténeti
információs tábla) Ezeken közérdekű
információk is kifüggesztésre kerülhetnek.
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NAPELEM, NAPKOLLEKTOR, ANTENNA, KÜLTÉRI EGYSÉG ELHELYEZÉSE
NAPELEM, NAPKOLLEKTOR
Szerencsére minden településen nő a megújuló energiahasznosítás aránya. A napkollektorok és napelemek elhelyezésére alkalmazott megoldások azonban sok helyütt
településképi szempontból aggályosak.
Javasolható, hogy az újonnan elhelyezésre kerülő napelemek és napkollektorok egyesített felülete ne „tüntesse el”
eredeti tetőfedésünket. A maximum két soros elrendezést
tekintve egy egyenletes, szimmetrikus kiosztás alkalmazása javasolt. A berendezések tartószerkezetét, kapcsolódó
szerelvényeit a közterületi homlokzaton nem látható módon szükséges elhelyezni.

www.napelemek-napkollektorok.hu

PARABOL A ANTENNA,RIASZ TÓBERENDEZÉS
ÉS EGYÉB KÜLTÉRI EGYSÉGEK
Az épületek utcai homlokzatán illetve attól számított 5 méteren belül nem helyezhető el antenna vagy egyéb műszaki
berendezés elhelyezése az utcakép védelme szempontjából.
Parabolaantenna elhelyezésére az utcai homlokzattól távol
eső helyek is rendelkezésünkre állnak (pl. hátsó homlokzat,
a melléképület, a tető utcától távolabb eső felülete, a terasz,
vagy a kert egy takart szeglete.
A klíma- és riasztóberendezés kültéri egységeit se az utcai homlokzaton helyezzük el, hanem keressünk számukra
kevésbé hangsúlyos, takart és védett helyet. (Pl. félreeső
eresz alatt a homlokzaton, az épület melletti terepre telepítve (növényzettel takarva), oldalkertben (amennyiben a
helyi építési szabályzat megengedi).
Kültérre hőszivattyú egységet se az utcai homlokzaton,
vagy a tető utcaképbe eső részén helyezzünk el. Erre alkalmasabb egy kevésbé hangsúlyos, a műszaki szempontoknak is megfelelő védett hely (pl. a homlokzat takart része,
vagy az épület melletti terepre telepítve (növényzettel takarva)).
Gáznyomás-szabályozó és a házi nyomáscsökkentő a telek elő-, és oldalkertjében, vagy az épület közterületről nem
látszó homlokzatán helyezhető el.
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www.acrux.hu

VONALAS INFRASTRUKTÚRA LÉTESÍTMÉNYEIRE ÉS
A BEKÖTÉSEKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK
VONALAS INFRASTRUKTÚRA LÉTESÍTMÉNYEI
Az utcák vonalvezetése, az épületek építészeti minősége
mellett a közművek és a különböző infrastrukturális kiegészítő szerelvények látványa (légvezetékek, villanyoszlopok, adótornyok, transzformátorok, stb.) is nagymértékben
meghatározó.
Hálózati rekonstrukció vagy új hálózat építése esetében településképi szempontból a távközlési és hírközlési létesítmények csak közös, fa anyagú oszlopsoron helyezhetők el.
Közös oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén az építendő hálózatot földalatti elhelyezéssel
lehet csak kivitelezni.
Földgázvezetéket közterületen csak földalatti elhelyezéssel
szabad kivitelezni.

A VEZETÉK NÉLKÜLI INFRASTRUKTÚRA LÉTESÍTMÉNYEI
Belterületen vezetéknélküli adók, átjátszók, monopolszolgáltatók önálló tartószerkezetre nem csak meglevő építményre telepíthető takartan (pl. siló, torony, templom harangtornya, víztorony). Technológiai indokoltság fennállása
esetében antenna az épületek hátsókerti telekrészen állhat.
Beépítésre nem szánt külterületen településképi szempontból a rácsostartóval kialakított oszlop helyett a „tömör” acéloszlop helyezhető el.
Távközlési antenna berendezés és annak tartószerkezete
nem helyezhető el az országos és helyi védettségű területen, védett természeti területen, illetve ezen területen lévő
ingatlanok telekhatárától számított 200 méteren belül.
NAPELEMES KISERŐMŰ
A napelemes kiserőművek telekhatára mentén minimum 2
méter magas őshonos cserjét telepítendő a takarás érdekében.
BEKÖTÉSEK
Azonban az épületek bekötéseinek térszín alá helyezése
nagyban javítana az utcaképeken.
Földgázvezetéket telken belül csak földalatti elhelyezéssel
szabad kivitelezni.
Új villamosenergia ingatlan-bekötést belterületen csak
földalatti csatlakozás kiépítésével szabad kivitelezni.
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