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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 alátá-

masztó munka részeként is hasznosuló Településképi Arculati Kézikönyvet. A Településképi Arcu-

lati 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 beazono-

síthatóságát 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 belát-

ható, közvetlenül érzékelhető részének egyedi arculatát, és jó esetben az ezeket jellemző „szép-

ség”, azaz a szemnek kedves, harmonikus összkép, a rendezettség, megműveltség, karbantartott-

ság teszi az adott helyet, a települést/településrészt vonzóvá, minőségi élettérré. 
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Halmaj Településképi Arculati Kézikönyve elkészítésénél is az volt az alapvető törekvés, hogy a 

község település-történetére visszatekintően, a ma érzékelhető táji-települési környezet jellemzőit 

bemutassa, feltárja annak állapotát, felmutatható és követhető értékeit. Ezáltal felhívja figyelmet 

arra, hogy házunk, udvarunk, kertünk, kerítésünk alakítása, karbantartása során a személyes, csa-

ládi 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. 

 



_____________________ 

6. oldal, összesen: 49 

1. A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA 

 

 

 

A község a Hernád északkelet-
délnyugat irányban hosszan feltá-
ruló széles völgyében, annak jobb 
parti síkján terül el. Látótávoli le-
határolást északnyugatról a Cse-
reháti dombság pereme, délkelet-
ről a folyót kísérő galériaerdő ad. 
Közvetlen táji környezetét nagy-
táblás szántó-földek változatos 
fajtájú kultúr-növényekkel hasz-
nosított táblái és az azokat szegé-
lyező fasorok határozzák meg. 

A főútról felsejlő, tájba olvadó 
házsorok, és a kiemelkedő temp-
lomtorony jellemzik. A központi 
szerepét jelzi, hogy a környető 
településekhez képest nagy alap-
terület tartozik a községhez (12,5 
km2), amiből 1,2 km2 a belterület. 
A 0,14 km2 zártkerti besorolású 
területen kívül további 11,3 km2 
külterület is Halmaj közigazgatási 
határán belül fekszik, amely a 3. 
szám főúton túli területektől egé-
szen a Hernádig tart. 

A településtest síksági fekvésű, a 
folyóvölgyben futó főúttól mintegy 
egy kilométerrel kezdődően, dél-
keletre terül el. Itt keresztezi egy-
mást a Vasonca és a Bársonyos 
patak. Mint a település részletes 
bemutatásánál látható később, a 
patakpart központi szerepet töltött 
be a faluszerkezet kialakulásá-
ban, és ma is megfigyelhető az 
intezív kapcsolat, a patakpart egy 
parko-sított zöld területtel kapcso-
lódik a településközponthoz. 

A Hernád-folyó a község területé-
től kissé távolabb helyez-kedik el, 
a faluképpel nem alkot egységet. 
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A 3. számú főút község külterüle-
tén fekvő útkereszte-ződésében 
forgalmas gépjár-műpihenő és 
kereskedelmi-vendéglátási-
szolgáltatási bázis épült ki, mely 
várhatóan a közeljövőben meg-
épülő gyorsfor-galmi út megálló 
pontjaként is szolgál. A szolgálta-
tó központ építészeti arculatát 
elsősorban a benzinkút, valamint 
a hozzá kapcsolódó kamionos 
pihenő és javítóműhelyek hatá-
rozzák meg, azonban a pihenő-
hely folymatosan igyekszik újabb 
szolgáltatásokkal bővülni. Ennek 
köszönhetően a megállóközpont 
már gasztronómiai élményeket is 
kínál az átutazók számára, illetve 
lehetőséget teremt a környék mi-
nőségi borainak és pálinkáinak 
vásárlására is. 

A település közigazgatási határán 
belül, a 3. számú főút mellett egy 
Szűz Mária kápolna található, 
amelynek mindig friss virágai fi-
gyelmeztetik az utazókat a felelőt-
len vezetés veszélyeire. 

Megközelítése közúton és vas-
úton lehetséges. A közúton törté-
nő megközelítés a 3. orszá-gos 
főúton keresztül történik. Szeren-
csés módon a főút természetes 
elkerülőútként elha-lad a község 
mellett, így az állandó erős forga-
lom által keltett zaj-és porterhelés 
nem érinti a települést, ugyanak-
kor a község élvezi a jó megköze-
lítés előnyeit, amely várhatóan 
tovább fog erősödni az M30-as 
autópálya folytatásával. 



_____________________ 

8. oldal, összesen: 49 

 

 

 

A tranzitútvonal jellege miatt a 
községen áthaladó út elsősorban 
a XX. század folyamán szerezte 
meg a jelentőségét, akkor alakult 
ki a mai utcaképe. A központi 
elhelyezkedése miatt vendéglátó, 
szolgáltató és oktatási funkciókat 
is felfűz, amelyek nemcsak a te-
lepülésen élők, hanem a környező 
település lakói számára is elen-
gedhetetlenek. 

A későbbi telekosztás miatt a tel-
kek általában szélesebbek, és az 
utcában lévő lakóházak is jellem-
zően a XX. század második felé-
ben épültek ki, az adott korra jel-
lemző építészeti kialakítással, 
helyenként egységes, helyenként 
változatos utcaképpel. 

A Fő út jellemzően egyenes, és a 
modernkori kiépülésének köszön-
hetően tervezetten szélesebb, a 
légtéraránya kisebb. Legalább az 
egyik oldalon járda szegélyezi, a 
központi részen mindkét oldalon, 
amiket általában fák szegé-
lyeznek. A Fő utcán érhetőek el a 
tömegközlekedési megállóhelyek 
is, a buszmegálló közel a köz-
ponthoz. 

 

A települést Szikszó-Miskolc, illet-
ve Encs-Kassa felől a 3. számú 
főúton, egy körforgalmú csomó-
pont érintésével, a Hernád felé 
haladó 3703. számú országos 
közúton érjük el. Ez az országos 
mellékút jelenti a település Fő 
útját, amely azonban történelmi-
leg is el-sősorban a Hernád-menti 
kisebb falvak összeköttetését 
teremtette meg a Miskolc-Kassa 
főútvonallal. Jelentőségét az is 
adja, hogy a Hernádon lefelé több 
mint 15 km-re van a következő 
híd. 
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A Fő úthoz közel, egy szükséges 
védőtávolságot betartva található 
a község vasútállomása, viszony-
lag távol a történeti falumagtól. 
Emiatt ugyan a vasútállomás álta-
lában kiesik a község legtöbb 
lakója számára, azonban a térsé-
gi személyforgalmi gyüjtő szerepe 
jelentős. A vasútállomás jelentős 
buszállomási funkciót is ellát. 

A település jellemzően ingázó 
település, a lakói töbnyire Szik-
szóra, vagy Miskolcra járnak be 
dolgozni, de a legközelebbi kö-
zépiskola is Szikszón található. 

A gyorsvonatok nem állnak meg 
az állomáson, míg a csúcsidőben 
óránként közlekedő személy-
vonatok a nagyobb kapacitásuk 
és valamivel rövidebb utazási 
idejük révén jelentenek alternatí-
vát a sűrűbben közle-kedő, és a 
faluközponton túl a környekbeli 
települések számára is közvetlen 
kapcsolatot adó buszok mellett.  

A község másik lényeges megkö-
zelítési lehetőségét teremti meg a 
90. sz. Miskolc–Hidas-németi 
(Kassa) vasútvonal. 

Az egyvágánypárú, villamosított 
vasútvonal a település főút felőli 
peremén halad, a környezetében 
helyi gazdasági terület alakul. Ez 
jelenleg nem kapcsolódik a tele-
pülést délről szegélyező, iparosí-
tott mezőgazdasági-üzemi terü-
lethez. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Miskolc%E2%80%93Hidasn%C3%A9meti-vas%C3%BAtvonal
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A történelmi falu hátárát jelentő 
Fő út és József Attila út csatla-
kozásánál kialakuló T alakzattól 
indulva található a település világi 
központja. A József Attila és Pető-
fi Sándor utcák mentén található a 
Gárdonyi Géza Álta-lános Iskola, 
a Petőfi Sándor Közösségi Ház és 
Könyvtár, de közel hozzá helyez-
kedik el a település orvosi rende-
lője és a körzeti megbízotti iroda 
is. 

A közigazgatási funkciókat bevá-
sárlási lehetőségek egészítik ki, a 
területen található élelmiszer-
üzlet, illetve ideiglenes nyitva-
tartással piac is. 

 

A József Attila út kialakítása méltó 
a település közigazgatási köz-
pontjához. A terület kiszélesedik, 
amely lehetőséget teremt egy már 
városi léptékű dísztér kiala-
kítására is, amelyben a növényzet 
és az épített díszítő elemek egy-
séges kialakítással emelik a tele-
pülés fényét. A dísztért északról 
az iskola épülete és egy köztéri 
óra, míg délről az országzászlók 
határólják. 

A területhez oldalról kapcsolódik a 
Bársonyos patak mentén kiépült 
közpark, amely sport és játszótéri 
funkciókat is ellát. A patakpart 
vadregényes formában szegélyezi 
a közparkot, amely azonban nem 
jelenik meg disszonánsan a ren-
dezett hatást keltő közparkkal, 
köszönhetően a patakpartot öve-
ző fűzfáknak. 
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A település ősi magját jelzik a falu 
templomai, védett épületei és a 
Községháza. A település nem a 
Hernád partján, hanem a Bárso-
nyos patak adottságait kihasznál-
va jött létre. Így a falu központja 
nem a Hernád-parti települések-
kel kapcsolatot létesítő tranzit 
útvonalon, hanem attól délre, a 
patak mindkét oldalán épült ki. 

Mivel a település jellemzően 
északi/nyugati irányban terjesz-
kedett, így a patak bal partján 
lévő területrész őrizte meg jobban 
a korábbi utcaszerkezetét és épü-
leteit. Ezen a részen található a 
katolikus templom, és a település 
legtöbb régi paraszt- vagy polgári 
háza, többek között a jelenleg a 
Községházának otthont adó Kos-
suth út. 1. számú háza. 

A mini-skanzenként megjelenő 
tájház és gazdaház kettőse a te-
rület nyugati végén, már a Bárso-
nyos patak jobb partján zárja le a 
területet. 

A településnek ezt a részét vá-
lasztották ki a hívek a református 
templom építésére. A területen 
korábban a magtárépület állt, 
aminek teljes átépítésével, az 
Egyházkerület támogatásával és 
magán-személyek felajánlásai 
révén, valamint önzelten társa-
dalmi összefogással 1998. októ-
ber 31.-én került ünnepélyesen 
átadásra a templom. 

A templomkertben és környeze-
tében sok köztéri elem, és emlék-
hely található, amelyek a temp-
lommal együtt lezárják a régi tele-
pülésmagot, és a falu szakrális 
magját. 
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Összegezve megállapítható, hogy 
Halmaj településképi-építészeti 
megjelenését tehát alapvetően a 
kertes családiházak, és az egy-, 
esetenként kétszintes, zöldbe 
ágyazott középületek, valamint az 
egyre gondozottabb és köztéri 
elemekkel nívósan berendezett 
parkterületek határozzák meg. Az 
ipari létesítmények jól körül-
határolható területen, a lakó-, 
szolgáltatási és kereskedelmi 
övezeteket nem zavarva helyez-
kednek el. 

A Településképi Arculati Kézi-
könyv további fejezeteiben részle-
tesen is kielemezzük a település 
meghatározó helyeit, és ajánláso-
kat teszünk arra, hogyan lehet 
megőrizni a pozitív települési 
elemeket vagy mivel lehet finomí-
tani és egységessé tenni a telepü-
lésképet. 

A település további részeiről el-
mondható, hogy jellemzően az 
oldalkertes családi házak domi-
nálnak. A község a közelmúltban 
a betelepülés egyik kedvelt cél-
pontjává vált, amely relatíve erő-
teljes lakóterület növekedést ge-
nerált. Központi fekvése, jó közle-
kedési lehetősége, általános inf-
rastrukturális fejlettsége a Her-
nád völgyéből sok fiatalt vonzott 
az itt való letelepedésre. Az 1970-
es évektől új utcasorok alakultak 
ki, több mint száz lakóházzal, 
mely trend, ugyan csökkenő in-
tenzitással, de ma is tart. 
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2. ÖRÖKSÉGÜNK 

2.1. Településtörténet 

 

A község az I. katonai femérés (XVIII. sz.) térképén. 

 

A község az II. katonai femérés (XIX. sz.) térképén. 

 

A község és környéke 1890. környékén. 

Halmaj falu nevét leírva “Holmoy” 
alakban elsőként egy 1234-ben 
kelt oklevélben láthatjuk. Ez az 
oklevél felsorolja azokat a helye-
ket, melyeket II. Endre Király 
adományozott hívének, az Aba 
nemzetségbeli Demeter mester-
nek. A birtokba iktatáson, mint 
királyi küldött részt vett bizonyos 
halmaji Both fia János. 

Garai Miklós nádor 1406-ban kelt 
átíró oklevelében találkozunk is-
mét Halmaj nevével. 1292-ben az 
egri káptalan, mint köteles hely 
előtt megjelent Halmaji Both fia, 
Jakab fia László és Halmaji Bay-
lud fia Lőrinc, valamint Halmaji 
Bagyiszló fia Bálint. Az említettek 
kinyilvánították, hogy halmaji bir-
tokaik felét átengedik Bálintnak. 
Az adatokból világossá vált szá-
munkra, hogy Halmaj község egy 
magát településről Halmajinak 
nevező család birtoka volt. Való-
jában a község neve a „halom” 
főnév kicsinyítő képzős szárma-
zéka (halom alja). Az 1332/34. évi 
pápai tizedössze-vonásból kide-
rül, hogy Halmaj templomos hely. 

A késő középkorból alig akad 
Halmajra vonatkozó adat. 

A XV. század utolsó harmadában 
a Bor és Bolcsárdi családokat 
emlegetik halmaji birtokosokként.  
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1813-ban árvíz döntötte romba a 
községet. Ahogy a XVIII. sz. és a 
XIX. sz. közepén készült térképek 
összehasonlításából világosan 
látszik az árvíz főleg a Bársonyos 
jobb oldalán lévő házsort érin-
tette, ami teljesen eltűnt. Ezután 
épült ki hangsúlyosan a település 
patakra merőleges két utcája (a 
mai Dózsa György út és Kossuth 
út). 

A település legősibb magjának 
utcaszerkezete az árvíz után is 
változatlan maradt. A római kato-
likus templom és a köré félkör-
ívben épült házak ma is a régi 
település hangulatát adják vissza. 
A mai Kossuth úton mester-
emberek telepedtek le, innen 
adódik a “mestersor” elnevezés. A 
mai Széchenyi utca régi nevén 
Proletár, cselédlakások sorából 
állt. 
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A II. világháborút követő időszak 
gyökeres fordulatot hozott az 
1050 lakosú község életében. A 
nagybirtokrendszert felszámoló 
1945-ös földreform törvény 820 
földdel nem rendelkező embert 
talált Halmajon. 

1970-ben a Kossuth út 1. szám 
alatt új tanácsházát alakítottak ki, 
ami jelenleg a Községháza funk-
cióját látja el.  

1966-ban három tantermes új 
iskola épült, mely 1970-ben újabb 
két tanteremmel bővült. 1971-ben 
sor került az óvoda kialakítására 
is, mely július 1-én egy csoporttal 
kezdte el a működését. 1995-ben 
már négy csoportra bővülve közel 
100 gyermek nevelését látta el. 
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1971-ben orvosi rendelő és két 
egészségügyi szolgálati lakás 
épült. 1979-ben az ifjúság test-
edzési, sportolási lehetőségét 
biztosító futballpálya és sportöltö-
ző megépítésére került sor, majd 
a szabadtéri edzésre is szolgáló 
park. A közelmúltban a Bársonyos 
patakmenti parkos környezetben 
és az Alkotmány utcában a meg-
változott igényeket kielégítő, a 
játszó gyerekek számára kellő 
biztonságot nyújtó játszóparkok 
létesültek. 
. 
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2.2. Épített örökség 

2.2.1. Védett épületek 

 

Katolikus templom a XVIII. 
sz. végéig nem volt a falu-
ban. Gróf Andrássy földes-
úr 1800-ban hozzá-kezdett 
egy neobarokk stílusú kato-
likus templom építéséhez, 
amelyet 1801. augusztus 
20-án Szent István király 
tiszteletére szenteltek fel. 
Így Szent István lett a temp-
lom védőszentje és azóta a 
búcsú augusztus 20-ra 
esik. 
 
A sekrestyét 1894-ben tol-
dotta a templomhoz Türk 
Mór szikszói vállalkozó, 
ugyanakkor a templom-
belsőt Tancsa Lajos egy-
házmegyei templomfestő 
festette ki Andrássy Dénes 
kegyúr költségén. 
 
 
2000-ben sor került a temp-
lom teljes külső felújítására, 
majd a 200 éves jubilleum-
ra 2001. augusztus 20-ra 
megvalósult a belső re-
konstrukció is. 
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2.2.2. Helyi védettségre érdemes lakóházak 

2.2.2.1. Tájház, Kossuth u. 17. 

 

2.2.2.2. Agroudvar, Kossuth u. 13. 

 

 

2.2.3. 
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A múltat idéző gazdasági épületek 
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2.2.4. Köztéri alkotások 

2.2.4.1. Egyházi jelképek 

 

 

Halmaj egy állomása a közép-
Európán áthaladó Mária-útnak. A 
Mariazelltől Csíksomlyóig tartó 
zarándok út fontos és a jövőben 
egyre fontosabb szerepet tölt be a 
település egyházi és turisztikai 
életében is. A templom mellett 
kiépülő Mária-park és Mária szo-
bor jelzi a helyi lakosok számára 
a zarándok út üzenetét, és lehe-
tőséget teremt zarándokok szá-
mára a testi és lelki felfrissülésre. 
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2.2.4.2. Nemzeti jelképek 
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2.2.4.3. Díszítő alkotások 
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3. ÉPÜLETTÍPUSOK 

3.1. A „falusias” lakóház karakterek 

 

 

 

1900-1940 között épültek között a 
településen, főleg a római katoli-
kus templom körúl megta-lálhatók 
a jellemzően egysoros, háro-
mosztatú hosszúházak tor-náccal, 
melyek  alacsony lába-zattal ké-
szültek. A kontyolt, ese-tenként 
vértelkes tető fedése cseréppel 
vagy síkpalával történt, homlokza-
tuk színesre vakolva készült. Át-
tört utcai fa/vas-kerítéshatárolja a 
hosszú, kes-keny telkeket. Erede-
tileg ólas gazdasági udvar 
és/vagy  kony-hakert is volt hasz-
nálatban. Az utcán eredetileg ke-
vés növényzet, csak fa  volt az 
állathajtás okán. 
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1940-60 között épültek a korábbi 
stílust követték, azaz jellemzően 
egysoros, kontyolt tetős házak, 
síkpala-szalagcserép fedéssel. 
Megjelenik ugyanakkor az üvege-
zett tornác, a színes-mintás hom-
lokzat, vakolat ablakke-retezés is. 
Kőoszlopos vaskerítés, dísz elő-
kert (rózsa) jellemzi a ház elejét. 
Egyszerre kiépülő, egy-séges 
utcaképek találhatók. 

Az 1960-75 között épültek jellemzően 
kétsoros (utcára két szoba néz) ki-
alakításúak. Alagsor vagy méteres 
kőlábazat, kőporos dörzsölt vagy 
kapart vakolat,  kontyolt (sátor) tető 
síkpala vagy bordás cserép fedéssel 
jelenik meg. Színesmintás vakolat 
ablakkeretezés és homlokzatdíszítés 
váltakozó mintákkal díszit. kő- vas-
oszlopos lábazatos vaskerítés, dísz 
előkert (rózsa) mutatkozik a ház előtt. 
Oldalkert sokszor csak füves-diófs, 
hátsó gazdasági udvaron inkább tá-
rolók épültek.  Az utcán már díszkert, 
fa (gyümölcs és örökzöld). 

Egyszerre kiépülő- egységes utcaké-
pek. 
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Az 1975-90 között épültek jellem-
zően típusterv-adaptációk. Általá-
ban földszint-emelet-tetőtér , tető-
gerinc vegyesen, de Halmajon 
rendezett utcakép: egységes tető-
forma és magasság. A bejárat-
terasz utca felől is megjelenik 
Törtfehér kőpor, síkpala-
kerámiacserép jellemzi. Vannak 
átépülő utcaképek is, többféle 
kerítéssel. Az udvar használat 
kertvárosi és nem gazdasági jel-
legű: díszkert, díszfa (örökzöld), 
fű. 

Az 1990-től napjainkig épültek 
jellemzően egyedi tervek alpján 
készültek. Kevés új ház, de sok 
átépítés-toldás. Megjelenik: az 
alacsony-kontyolt tetőhajlás, az 
utcaára néző személy és garázs-
bejárat, a narancsszín, színes 
kerámiacserép, néhol nagyobb 
előkert, és mívesebb kerítés. Álta-
lános a dísz előkert (örökzöld), 
előudvar, hátsó udvar fű, néhol 
tárolók, konyhakert ritkán, utcán 
pázsit, térburkolás, díszfa (örök-
zöld). 
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3.2. A „polgári” lakóház 

Hajlított-ház karakter, többnyire közintémények megformálásaként, azaz „L” alaprajzú épület, utcai 
fronton legalább két helyiség. Földszintes, legalább 3 méteres belmagasság és esetenként tetőtéri 
térdfal, szellőzőnyílásokkal. 

 

 

 
 

 



_____________________ 

28. oldal, összesen: 49 

4. KARAKTERTERÜLETEK LEHATÁROLÁSA 

 

 

 

Történeti központ 

Átalakuló falusias lakóterület 

Betelepülős, kertvárosi jellegű lakóterület 

Helyi gazdasági terület 

Zöldterület 
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4.1. Történeti központ 

 

 

 

A római katolikus temp-
lom és közvetlen kertje, 
továbbá a körülötte karéj-
ban kialakult sajátos lakó-
telek-szerkezet és beépí-
tés: oldalhatáron álló, 
egysoros, háromosz-tatú 
hosszúház, falazott tor-
nác-veranda, alacsony 
lábazat, cserép, színesre 
vakolva, fa/vaskerítés, 
eredetileg ólas gazdasági 
udvar, konyhakert, utcán 
eredetileg kevés növény-
zet, csak fa. 
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4.2. Átalakuló falusias lakóterület 

 

 

 

A múlt században, meghatá-
rozóan annak második felében az 
1970-es évekig beépült területek: 

- egyrészt: az 1900-1940 között 
épültek: 
egysoros, háromosztatú hosszú-
ház, falazott tornác-veranda, ala-
csony lábazat, cserép, szí-nesre 
vakolva, fa/vaskerítés, ere-detileg 
ólas gazdasági udvar, konyhakert, 
utcán kevés nö-vényzet, csak fa. 

- másrészt: az 1950-60 között 
épültek: 
egysoros, üvegezett tornácos 
kontyolt ház, közepes kőlábazat, 
síkpala vagy szalagcserép, me-
szelés vagy kőpor, színes-mintás, 
vakolat-ablakkeretezés, kőoszlo-
pos vaskerítés, dísz előkert (ró-
zsa), részben ólas gazdasági ud-
var, de már több esetben csak 
tárolók, konyhakert, utcán eredeti-
leg kevés növényzet (az állathaj-
tások miatt csak fa) egyszerre 
kiépülő- egységes utcaképek. 

 

- harmadrészt: ezek részbeni át-
épülése: 
toldások megjelenése, újszerű 
kerítések, felújítás-korszerűsítés 
megjelenése: tetőfedés, nyílás-
zárók anyagában és a színhasz-
nálatban változás, telekhasználat 
kertvárosi jellegűvé alakul. 
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4.3. Betelepülős, kertvárosi jellegű lakóterület 

 

 

 

Új területeket vontak be lakóterü-
letnek, szabályos utca-sorok ala-
kultak ki, kisebb telek-mélységgel: 

- egyrészt az 1975-90 között épül-
tek, jellemzően tipusterv-
adaptációk, földszint-tetőtér ve-
gyesen, tetőgerinc jellemzően ut-
cára merőleges nyereg, bejárat-
terasz utca felől is, törtfehér kőpor, 
síkpala vagy kerámiacserép, egy-
séges utcaképek, többféle áttört 
kerítés, dísz előkert (rózsa, örök-
zöld), előudvar fű, hátsó udvar 
inkább tárolók, konyhakert, utcán 
díszkert, dísz fa (örökzöld). 

- másrészt 1990-től: egyedi tervek 
alapján kevés új ház, egyedi átépí-
tés-toldás, itt-ott alacsony-kontyolt 
tetőhajlás, utcai személy és ga-
rázsbejárat, erősebb színek, szí-
nes kerámiacserép, néhol na-
gyobb előkert, divatosabb keríté-
sek, dísz előkert (örökzöld), elő és 
hátsó udvar fű, néhol tárolók, 
konyhakert ritkán, utcán pázsit, 
térburkolás, díszfa 

 (örökzöld). 
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4.4. Helyi gazdasági terület 

 

 

 

Egyrészt a helyben megtelepedett 
kisüzemi kultúra korábbi stílura 
utaló,  előzményt felhasználó épít-
ménye. 

Másrészt a főúti csomópont kör-
nyezetében kialakult keres-
kedelmi- vendéglátó épületek 
sora a 2000- es évek formavilá-
gában. 
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5. AJÁNLÁSOK 

5.1. Általános ajánlások 

 

 

 

 

 

Új épület építése, vagy meglévő 

épület átalakítása, bővítése esetén 

igazodni kell a kialakult település-

zerkezethez és az adott területen 

lévő építészeti karakterhez. 

 

A településképi szempontból meg-

határozó, eltérő karatkerű területe-

ken a meglévő építményeket fenn-

tartani, bővíteni, átalakítani, vala-

mint új építményeket létesíteni, 

csak a meglévő építményekkel 

össze-hangoltan, a jellegzetes 

telepü-léskép, valamint az épített 

és természetes környezet megje-

lenését megőrző és azt fejlesztő 

módon lehet. 

 Az illeszkedés szempontjából az 

épületek fő tömeg- és tetőformája, 

külső homlokzata, az alkalmazott 

anyag, azok színe, felületképzése 

meghatározó jelentőségű.  

Meglévő épületek átalakítása, bő-

vítése esetén az új épület-

részeknek a meglévő épülethez 

való illeszkedése az architektúra, 

anyaghasználat és részletképzés 

tekintetében egyaránt kötelező.  

Építmények elhelyezésénél töre-

kedni kell a lehető legnagyobb 

összefüggő zöldfelület kialakí-

tására.  
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Homlokzati  és tetőfelületképzés esetén kerülendő a harsány, földszínektől és pasztell földszínek-
től illetve természetes kerámia szinektől eltérő színhasználat, valamint a teljes homlokzaton megje-
lenő reklám célú falfestés. A színezési javaslat az utcafronti kerítésekre, egyéb építményekre is 
vonatkozik. 

 

 
 
 
Új közművek elhelyezése, valamint közműhálózat fejlesztése során a közművek elhelyezése föld 
alatt javasolt. Szellőzőt és klímaberendezést a településképi szempontból meghatározó területek 
esetén utcafronti homlokzatra elhelyezni nem ajánlott. 
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5.2. Történeti központ 

 

  

 

 

Új épület elhelyezése esetén 
követelmény a fokozott illeszke-
dés az arányosság gondolatát 
szem előtt tartva. 

A településközponti területeken 
lévő épületek rekonstrukciója 
csak egységes koncepció alap-
ján történhet  

Energetikai korszerűsítések a-
lkalmával törekedni kell a teljes 
homlokzat egy időben történő 
felújítására. 

 

Helyi védelemmel érintett épület 
felújítása során törekedni kell az 
eredeti állapotot tükröző épí-
tészeti kialakításra. 

Az igényes és értékes építészeti 
részletek megőrzendők, a meg-
őrzés érdekében folyamatos 
karbantartásukról gondoskodni 
kell. 

 

 

Homlokzati nyílászárók cseréje 
esetén az épület homlokzatán 
alkalmazott nyílászárók színét és 
jellemző osztását szükséges 
megtartani, kivéve, ha a homlok-
zaton minden nyílászárót egyide-
jűleg kicserélnek. 
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5.3. Átalakuló falusias lakóterület 

 

 
 
 
 

      
 
 
 
 

        
   
   

 

5.4. 

Új épület telepítése során igazodni kell a kialakult 

település-szerkezethez, utcaképhez és az adott terü-

leten jellemző beépítési módhoz, attól eltérő és ellen-

tétes kialakítás nem javasolt. 

 

Hagyományos soros beépítésű falusias lakóterületek 

esetében csak olyan építés és telekalakítás valósít-

ható meg, ami a lakóudvarok beépítettségét nem 

növeli illetve egy lakóudvaron belül legfeljebb két 

lakóház - két melléképület megvalósítása ajánlott a 

hagyományos magyar beépítési formavilág megőr-

zése érdekében. 

 

Épületek felújítása során kerülendők a harsány, kör-

nyezetbe nem illő színek, a homlokzat színe-zésénél 

pasztell-földszínek alkalmazása javasolt. 
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Betelepülős, kertvárosi jellegű lakóterület 

Telepítés 

 

 

Tömegképzés, színek 

  

 

Kerités 
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5.5. Helyi gazdasági terület/külterület 

Telepítés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerités 
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6. JÓ PÉLDÁK 

6.1. Épületek, épületrészek 

6.1.1. Történeti központ 
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6.1.2. Átalakuló falusias lakóterület 
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6.1.3. Betelepülős, kertvárosi jellegű lakóterület 
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6.1.4. Helyi gazdasági terület 

 

6.2. Egyéb köztéri elemek 

6.2.1. Kerítések  
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6.2.2. Zöldfelületek 
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6.2.3. Köztéri bútorok 
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6.2.4. Feliratok 
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