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1. Bevezetés, köszöntő 
 

Kedves Olvasó!  

  

A 2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről változást hozott mindennapi életünkben, hiszen egy rendezettebb jogszabályi 

környezetet teremt az épített- és táji környezet számára a településeken. Ez azt is jelenti, hogy a településkép védelméről minden településen, 

immár külön, helyi rendelet kell alkotni, ami a helyi építési szabályzat mellett fontos szabályozó elem lesz főként az építkezések, 

átalakítások, felújítások során. A helyi településképvédelmi rendelet megalkotásához, jelen Településképi Arculati Kézikönyv nyújtja a 

szakmai alapot.  

A Kézikönyv, amit most kezében tart, egy olyan útmutatót jelent, 

ami közérthető formában hivatott elmondani és elmagyarázni, 

azokat az építészeti irányokat és javaslatokat, amit a település 

épülő, fejlődő jövőjében majd az itt élők és a beruházók számára 

alapul kell venni. Többnyire a „Hogyan?” kérdésre ad egzakt 

választ, a településen már fellelhető jó példákkal és egyéb 

magyarázó ábrákkal. Célja, a közérthetőség, a mindennapi 

felhasználást szolgálja és segíti.  

A Kézikönyv egyik legfőbb célja tehát az értékmegőrzés, az 

épített örökségünk, múltunk megőrzése és annak, 

jövőbeliségének szilárdabb alapokra helyezése. Bízok benne, 

hogy a Kézikönyv valóban használható lesz Ön számára és 

megfelelő alapot biztosít arra, hogy sikeresen megvalósítsa 

céljait, ezzel is gazdagítva a települést!  

Remélem, a Kézikönyvet tovább bővíti majd jó példával, ezzel is 

segítve a Kézikönyv és egyben a település folyamatos fejlődését!  

 

Virág Attila  

geográfus 
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2. Mátraszőlős bemutatása  
 

Mátraszőlős község a Cserhát délkeleti lábánál fekszik, a Hévíz-

patak partján. A település belterületét keleti oldalról a 21-es főút 

szegélyezi, ami Nógrád megye fontos keresztirányú közúti 

közlekedési tengelye, ez a főút köti össze Salgótarjánt a M3-as 

autópályával, s így Budapesttel. Salgótarján kb. 26 km-re, 

Budapest 90 km-re, Pásztó 5 km-re van a településtől. A községet 

a Mátrától a Zagyva folyó választja el. Határos Garábbal, 

Pásztóval, Felsőtolddal, Alsótolddal, Kutasóval és Tarral. 

A település lakónépessége 1.495 fő (2017., KSH). Számos lelet 

bizonyítja, hogy kb. 2000 évvel ezelőtt kelták lakták ezt a területet. 

Az úgynevezett Király-dombon 18 kelta sírt tártak fel a 21-es főút 

építése során. A község a Kacsics nemzetség ősi birtoka volt, az 

első említésére IV. Béla király egyik oklevelében kerül sor, mely 

1229-ből való Zeuleus formában. 1345-ben az e nemzetségből 

származó Illés fiai Dénes és Benedek birtoka volt. Később gyakran 

változtak tulajdonosai, földesurai.1439-ben a Széchényi családé, 

1598-ban pedig Rákóczi Zsigmondé a falu és határa. Három 

említésre méltó műemléke van, a Szent Erzsébet Plébániatemplom, 

a II. Rákóczi Ferencről elnevezett kápolna és a Nepomuki Szent 

János szobor. Mátraszőlős 1984 és 1991 között Pásztó része volt. 
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3. Örökségünk, büszkeségeink  
 

A településen található jelentős országos jelentőségű műemlék, a 750 éves Római Katolikus Templom, ami 

Árpádházi Szent Erzsébet nevét viseli. Koragótikus stílusban épült a XIV. században, többször bővítették, 

felújították. A templom egyhajós, fő- és mellékoltára 1669-ben készült barokk stílusban. Az oltárkép a 

XVII. századból való festmény. A hajó északi falán a XIV. századi falkép-töredék található. Keleti oldalon 

háromszintes nyerskő falazatú torony. A torony 1864-ben épült, 

az előző évben elbontott fal köveiből. A templom nevezetességei, 

hogy 1669-ben készültek a mellékoltárok, a fő oltár, valamint 14. 

századiak a freskó-töredékek (a kapcsolódó fotók a wikipediáról 

származnak). 
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A település másik fontos országos műemléke a 

Hévíz-patak partján, a híd közelében álló 

Nepomuki Szent János festett szobra. A szent papi 

ornátusban, kezében kereszttel látható, feje körül 

csillagkoszorú. Körte alakú talapzata a szoborral 

egykorú, növényi ornamentika és a szent lába alatt 

két puttó feje díszíti. 

A településen fontos nevezetesség a Rákóczi-

kápolna, mely nevét a helyiek szerint arról kapta, 

hogy itt pihent meg II. Rákóczi Ferenc, miközben 

a szécsényi országgyűlésre igyekezett, ahol 

vezérlő fejedelemmé választották.  

 

Fontos településképet meghatározó elem a volt 

Jankovich-kúria. A kastély, mely a 19. század 

közepén épült, az akkori vármegye egyik legszebb 

úri lakjai közé tartozott. A kastély később Dr. 

Rónyai Rezső tulajdonába került, aki üdülőt 

létesített itt Csillag Panzió néven. 

Magántulajdonban van, állaga 

leromlott, felújításra szorul. Az épület 

1850 körül épült, földszintes, téglalap 

alakú, közepén négyoszlopos 

porticussal. Jellege: késői klasszicista. 

Magántulajdonban van, funkciója lakás, 

felújított. 

Településen található műemlék, a XX. 

sz. halottai emlékére. 
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Fontos arculatot meghatározó épületek: Posta, Polgármesteri Hivatal, Óvoda, Orvosi rendelő, Baptista Imaház. 
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Mátraszőlős közigazgatási területének 60%-a a Kelet-Cserhát Tájvédelmi 

Körzethez tartozik. Jelentős őslénytani leleteket őriznek a múzeumok, 

amelyeket az itteni mészkőbányában találtak. A Függőkő a cserháti andezitek 

leglátványosabb előfordulása. Az Országos Kéktúra útvonalon igen szép 

túrákat lehet tenni Garábra, a Függőkőhöz, a Macska-hegyre és a Tepkére. A 

környező hegyeket, dombokat erdőségek borítják: cser-, tölgy-, bükkfaerdők 

válták egymást. Telepített fenyőerdők is bőséggel tarkítják a tájat. Mai napig 

szívesen keresik fel a vadászok ezeket a területeket. A településen a Vöröskő-

bánya, Fehérkő-bánya és a vízfogó tterülte valamint a Függő Andezitek jelentős 

tájmeghatározó elemek. 

A tájvédelmi körzet területének zonális növénytársulása – melyre a Cserhát 

neve is utal – a középhegységi cseres-tölgyes. Fajgazdag állományai a 

hegygerinceken, meredekebb oldalakon maradtak fenn, melyekben megtalálható a gérbics és a kövi pimpó, gyakori a 

bugás hagyma. Az északi hegyoldalakon, völgyekben, extrazonális helyzetben gyertyános-kocsánytalan tölgyesek és 

gyertyános-bükkösök találhatók. A hegyvidéki fajok szinte teljesen hiányoznak belőlük, az üde lomberdei növények (pl. 

karéjos vesepáfrány, szálkás pajzsika, enyves zsálya, varázslófű) is szórványos előfordulásúak. Északi, sziklás 

hegyoldalakon a Cserhátban ritkán jelenik meg a törmeléklejtő-erdő, olyan értékes növényekkel, mint a magas csukóka és a csillogó gólyaorr. A 

száraz déli hegyoldalak sekély talaján molyhos tölgy és virágos kőris uralta melegkedvelő tölgyesek és bokorerdők alakultak ki. Ritka, védett 

növényfajaik közül helyenként tömeges a pilisi bükköny, nem ritka a nagyezerjófű, a macskahere és a tarka nőszirom. A száraz tölgyesekkel 

mozaikoló sziklagyepek és lejtősztyeppek viszonylag kis teret foglalnak el. Nagy kiterjedésűek viszont az erdőirtás eredetű, főként szőlők és 

gyümölcsösök felhagyásával, mészkövön kialakult félszáraz gyepek. Az említett gyeptípusok nagyon értékesek, sok védett növény- és állatfaj 

életlehetőségeit biztosítják. A sziklagyepekben előfordul a magyar perje, a magyar bogáncs és a törpe nőszirom, a lejtősztyepekben, félszáraz 

gyepekben a piros kígyószisz, a leánykökörcsin, az erdei szellőrózsa és a bíboros kosbor. 

Zoológiai szempontból a száraz tölgyesek, a sziklagyepek, a lejtősztyepek és a félszáraz gyepek a legértékesebbek. Több nemzetközi szinten is 

jelentős, fokozottan védett állatfaj él a területen. A száraz tölgyesekben olyan ritka bogarak fordulnak elő, mint például a szilfacincér és a 

vöröscombú facincér. A természetközeli állapotú gyepek kiemelkedő rovartani értékei a fűrészlábú szöcske, a lándzsás karimáspoloska, a 

rablópille, a magyar darázscincér, a barnabundás boglárka és az ozirisz törpeboglárka. A tájvédelmi körzet egyik legfontosabb értékét jelenti a 

nyílt tölgyesekben erős állományokban élő pannongyík. A madártani értékek közül kiemelendő a fokozottan védett parlagi sas, kis békászósas, 

kígyászölyv, kerecsensólyom és uhu fészkelése. Jelentős értéket képvisel a nagyobb patakok gerinctelen faunája, halai, kétéltűi és több helyen 

előfordul a fokozottan védett vidra. 
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4. Településképi szempontból meghatározó, eltérő 

karakterű területek  

Mátraszőlős szerkezetét az eredendően nyújtott szalagtelkes, fésűs 

beépítési mód határozta meg. A településképi szempontból 

meghatározó, egymástól elkülönülő településrészek a község történelmi 

jellegzetességeit is tükrözik. A különböző beépítési korszakok, a 

telekszerkezet, a beépítési mód, az épülettípusok jellegzetes karakterű 

falusias településképét mutatják. A falura jellemző az oldalhatáron álló 

beépítési karakter.  

A Természeti területeket 3 fő csoportba soroltuk: fokozottan védett-, 

védett- és egyéb természeti terültet. A Bükki Nemzeti Park által védett 

terülteket jelenti a védett és a fokozottan védett kategória, az egyéb 

természeti terület pedig a Nemzeti Ökológia Hálózat területét jelenti. Az 

építészeti ajánlások tekintetében összevontan, egy összefüggő 

természeti területként kezeljük ezeket a területeket. 

Az egyéb területekbe tartoznak, a főként mezőgazdasági művelés alatt 

álló területek. 
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ÓFALU 

A településrész kialakulásának időszakában a telkek feltételezhetően nem voltak elkerítve és a szabálytalanul elhelyezkedő házak közötti 

„ösvények” mentén jöttek létre a későbbi utcák. A terület közvetlen a Hévíz patak köré épült, a település kialakulásának központi magja. Egyedi 

jelleget kölcsönöz a településrésznek a kisebb utcabővületek, a kanyargós, zegzugos utcák. A halmazos településszerkezet, a néhol igen kicsire 

zsugorodott telekméretek adják az Ófalu egyediségét. A területen találhaó a Nepomuki Szent János szobor és a római katolius templom is. A 

területet a Szent Erzsébet tér, Nyerges utca, Lengő utca, Fő út, Gyönnygvirág utca, Forrás utca határolja.  

Az Ófalu mai arculatát a északi háztípus, palóc háztípus határozza meg, amelyek közé az 1950-es-1960-as évek kádárkockái, vagy a ’90-es évek 

lakóépületei ékelődnek be. 

 

 

 

 



16 
 

Az északi háztípus elterjedésterülete felölelte a történeti Mo. É-i részét 

úgy, hogy a hajdani Máramaros m. és a vele D-ről szomszédos hegységek 

területétől Szatmár, Bereg, Zemplén, Abaúj, Borsod, Heves, Nógrád, Hont 

m. zárt, erdős, magasabb dombos középhegységi jellegű vidékein át 

Nyitra, Pozsony hegyvidéki erdős területeiig a magyar nyelvterület É-i 

sávját, nyelvszigeteit, de magában foglalta az itt lakó román, ukrán, 

szlovák lakosság lakóházait is. Az északi háztípus a hazai társadalmi, 

gazdasági, művelődési fejlődés visszafogottabb típusához tartozott. 

Elterjedésterülete egybeesett a szigorúbb feudális viszonyok között fejlődő 

egybefüggő É-mo.-i tömbbel. Az északi háztípus történeti fejlődésének 

nyomon követésében mindeddig hiányoznak a középkori fejlődését 

részleteiben megvilágító régészeti feltárások. A 16. sz.-tól tömegesebben 

fennmaradt írásos források már nagyjából a mai viszonyokra jellemző 

állapotokat mutatják (Magyar Néprajzi Lexikon). 

Az Ófaluban főként az alsó csonka kontyos tetős palócházak találhatóak. 

 

 

  

forrás: Hollókő Öröksége, 2013 (ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága) 53. oldal  
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HAGYOMÁNYOS TELEPÜLÉSRÉSZ 

A település hagyományos beépítésű területe már a 2. világháború előtt 

kialakult. Az utcaszerkezet, a beépítés módja, jellege érdemben nem 

változott, az épületállományt is számos régi építésű ház képviseli, noha az 

jelentős változáson ment át, különösön az 1960-1980-as években. Az 

oldalhatáron álló beépítési karakter a meghatározó. A Fő út, a Balkán, 

utca, Kertész utca, Nyerges utca, Avar utca, Rózsaszál utca, Lehel utca, 

Major utca, Újtelep utca tartozik ebbe a településrészbe.  
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FEJLŐDŐ TELEPÜLÉSRÉSZ 

Az épületek nyeregtetővel vagy sátortetővel épültek, jellemzően földszintesen és gyakran 

tetőtérbeépítéssel. Ez a településrész a legfiatalabb része Mátraszőlősnek, az épületek főként 

2000. év környékén és azt követően épültek. A Csillag utca, a Jázmin utca és Fő utca egyes 

területei tartoznak ide. 

 

 

 

 

 

 

. 

  



19 
 

ÜDÜLŐ TERÜLET 

Mátraszőlős Észak-nyugati határában található zártkerti részen a szőlőművelés hagyományai máig megmaradtak. Az épületek elszórva találhatók 

meg, funkciójuk mára átalakulóban van, a gazdálkodás mellett az üdülési cél egyre inkább elterjedt. Vannak régi házak, pincék. A zártkerti 

részről festői látvány tárul a környező táj és a település felé. 
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EGYÉB TERÜLET, TERMÉSZETI TERÜLETEK 

A településen kisebb területet foglalnak el a mezőgazdasági területek, nagytáblás szántó- és gyepterületek, 

de kisebb-nagyobb erdőfoltok is tagolják a mátraszőlősi tájat. A település 60%-a a Keleti-Cserhát 

Tájvédelmi körzethez tartozik. A Cserhát keleti részének kialakulásában a miocén kori andezites jellegű 

vulkanizmus játszott 

döntő szerepet. A terület 

eredetileg a Mátra 

hatalmas méretű vulkáni 

felépítményének nyugati 

peremvidékéhez tartozott, 

és attól csak később 

különült el a Zagyva-árok 

besüllyedésével. A 

lávafolyások és 

robbanásos jellegű 

kitörések tufaanyagainak 

váltakozásával több száz 

méter vastag rétegvulkáni 

összlet jött létre. A 

tűzhányók elcsendesedését követő évmilliók során a vulkáni 

felépítményt a szerkezeti erők jelentősen feldarabolták, a külső 

erők pedig erőteljesen lepusztították, így napjainkban az eredeti 

szerkezet már csak helyenként ismerhető fel. A mátraszőlősi 

Függő-kő andezit anyagú sziklagerince a külső erők hatására 

különült el a vulkáni lávatakaró többi részétől. A vörös színű sziklák magassága helyenként eléri a 25–30 métert. 
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A település külterületén található a Macska-hegy (574 m) és a Tepke-hegy (567 m) 

kilátói, melyek a kék túra útvonal tagjai. A külterületen találhatóak a Zsákfa-pusztai 

Vöröskő-bánya és Fehérkő-bánya, felhagyott kőfejtők. A miocén korú andezitet, 

dácittufát feltáró, a község határán lévő Zsákfa-pusztai (vagy színe miatt Vöröskő-) 

kőbánya hasonló ásványparagenézist mutat, mint a 21-es út mentén lévő Súlyom-

tető, a Fehérkő-bánya azonban a Rákosi Lajtamészkő Formációhoz tartozó, 

ősmaradványokban gazdag mészkövet, mészmárgát tár fel. Az ásványok mindkét 

bányában a kőzet repedéseihez kötődnek, a mészkőbányában őslények kőbeleihez is. 

A Zsákfa-pusztai bánya Mátraszőlős ÉNy-i határában, a vízfogó gát mellett fekszik, 

a Garábra vezető piros jelzésű turistaúttól letérve, a szőlőkön keresztül, vagy a 

temető utáni dombtetőről leereszkedve érhető el, a bányaudvar rendezett, a 

tanösvény része. További fontos meghatározó tájképi elem a vízfogó gát. 

A Fehérkő-bányához már nehezebben lehet eljutni, a községtől É-ra az erdőben 

található, a Szamár-patak völgyében. Jelzett turistaút nem vezet oda, a legjobb, ha a 

község ÉK-i határában folyó Szamár-patak völgyében vezető földutat választjuk, 

majd az erdőben követjük a patak Ny-i ágat egy eléggé benőtt erdészeti úton, az 

útelágazástól kb. 300 méterre érkezünk a hófehér mészkőfalak által körülvett 

bányaudvarba.  
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GAZDASÁGI TERÜLET 

Jelentősebb gazdasági, ipari területek a település dél-nyugat részén találhatók, jelenleg alulhasznosított építmények találhatók a területen. A 

külterületen több jelentős kiterjedésű gazdasági terület található, ahol a gazdasági funkciók mellett lakó funkció is megjelenik. 
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5. A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások 

 

A földrajzi adottságok és a különböző történelmi periódusokban történt építés meghatározza Mátraszőlős beépített területeit. Ennek 

következtében különböző településrészek alakultak ki, amelyekre többé-kevésbé eltérő építészeti ajánlások fogalmazhatóak meg. A fejezetben az 

egységes településkép megőrzése, megtartása érdekében sematikus ábrák és jó példák segítségével mutatjuk be az ajánlott építési módokat a 

korábban ismertetett településrészi bontásban. 

 

MÁTRASZŐLŐS TELJES TERÜLETÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 

Általános alapelvként minden esetben szem előtt kell tartani a meglévő történeti, természeti értékeket, szerkezeti, műszaki, infrastrukturális 

adottságokat. Az építmény és környezete tervezésekor figyelemmel kell lenni azok tájba illesztésére. Az építményt oly módon kell megtervezni, 

hogy az a tájképi értékek fennmaradását és a településkép védelmét ne veszélyeztesse. A látványvédelem (kilátás, rálátás) szempontjait az 

építészeti tervezés, az övezeti előírások szerint elhelyezhető építmények megvalósítása során kiemelten érvényesíteni kell. 

A beépítési jelleg vonatkozásában a település léptékéhez, karakteréhez kell igazodni és meg kell őrizni a tájhoz való szerves kapcsolódást is. A 

meglévő épület felújítását, bővítését a helyi építészeti hagyományoknak megfelelően kell megvalósítani.  

Telepítés 

 

A településkép védelme érdekében az épületeket a lehető legjobban terepre szükséges illeszteni úgy, hogy a 

környezetben kialakult tereprendezés, valamint a terepadottságok legyenek a meghatározóak. 

A településen az oldalhatáron álló beépítés a jellemző. A beépítési mód tekintetében a környező és jellemző 

telepítési módok az irányadóak. 

Az építési helyen belül különálló mellékfunkciójú épületként csak garázs helyezhető el. 
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Magasság 

 

Mátraszőlősön a házak magassága egységes településképet eredményez. A meglévő épületek közé épülő 

új házaknak hasonló magassággal ajánlott megépülniük, mint környezetük. A túl magas házak nem 

illeszkednek az utcaképbe. A többszintes, tetőteres épület az egységes településkép, a kilátás és rálátás 

védelme érdekében kerülendő. 

 

Tetőhajlásszög, tetőforma 

 

Mátraszőlősön a nyugodt, egyszerű nyeregtető és a sátortető a meghatározó, hagyományos tetőfedő anyagok 

használatával. A tagolt, zsúfolt tetőformákat, tornyokat, kiállásokat, a sokszor megszakított ereszvonalat 

lehetőség szerint kerülni kell. 

Az épületek csak magas tetővel, a kialakult állapotnak megfelelően létesíthetők. A tető hajlásszöge lehetőség 

szerint 25-45° közötti legyen.  

Szerelt külső kéményt az épületek utcai homlokzatán ne helyezzünk el. 

Tetőablakot javasolt tetősíkban elhelyezni.  

Anyaghasználat, színek 

Anyag- és színhasználat tekintetében új épület építésénél vagy meglévő felújításánál a helyi építészeti hagyományokat 

szükséges preferálni. Az ezzel ellentétes megjelenés nem illeszkedik Mátraszőlős arculatába.  

Az épületeket igényesen, a palóc építészeti hagyományokat követő módon, természetes építőanyagokat alkalmazva javasolt 

kialakítani.  

Új épület esetén a tetőfedés anyaga elsősorban égetett kerámiacserép legyen: lehetőség szerint piros vagy natúr színben. 

Tetőhéjazatként kerülendő a bitumenzsindely, a mesterséges pala, hullámpala használata, műanyag és fém hullámlemez 

pedig nem alkalmazható. Ne alkalmazzunk kék, zöld színű tetőfedést. A lakófunkciót kiegészítő épület fedése színében 

illeszkedjen a főépület fedéséhez.  

Az épületek részleges homlokzati felújítása csak teljes utcai homlokzatonként történjen. Az épületek színezése a 

hagyományos színválasztás (fehér vagy pasztellszín) szerinti legyen. A lakóépületek a helyi építészeti hagyományoknak 

megfelelően vakolt megjelenéssel alakíthatók ki. A szín kiválasztásánál figyelembe kell venni a környezethez és az épület 
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többi eleméhez való harmonikus illeszkedést. A rikító színezés kerülendő. Nem javasolt a ragasztott kőfelületek alkalmazása. 

 

A tetőfedőanyag a településen álló épületeknél leginkább égetett kerámiacserép. Felújításnál törekedni kell a hasonló színű és formájú cserepek 

alkalmazására. Javasolt a matt égetett természetes alapszínű, nem engóbozott agyagcserép fedés (natúrtól a mélyvörösig), használata hozzájárul 

a magaslatokról is jól látható egységes településképhez.  

Kerülendő a mű antikolt vagy egyéb mintázatú, nem természetes színű és anyagú cserepek, vagy egyéb anyagú fedések (lemezek, zsindelyek) 

alkalmazása. A cserép anyaga és színe mellett fontos a megjelenése is. A klasszikus hódfarkú vagy egyenesvágású cserepek ajánlottak, melyek 

számos rajzolatban helyezhetők el a tetőn. Nem ajánlott a túlhatározott karakterű, szinte önálló életet élő nagyhullámú, nagyméretű cserepek 

alkalmazása. Kis tetőfelületen ezek a cserepek torzítják a ház külalakját.  

 

Ugyanezen ajánlások vonatkoznak a portán belüli melléképületekre is, hiszen látványukkal ezek is hozzájárulnak a településképhez.  

Javaslatok: A településre jellemző kisebb felületű tetőkre ne helyezzünk nagyméretű cserepeket! A cserép színe minden esetben az égetett agyag 

színe vagy annak közeli árnyalata legyen! 
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Lábazat 

A településen a mészkő, bazalt jelen lévő építőanyagok, ezt javasoljuk 

használni. Kerülendők a ragasztott, csempeszerű utánzatok, ez esetben a 

sarkokon az élek találkozása nem megoldott. Mivel nagyon szépen illeszkedik a 

településképhez javasoljuk épületlábazat és kerítéslábazat építéshez is! A 

fugákat természetes módon hagyjuk üresen!  

Ahol a lábazat elválasztását festéssel oldják meg ott mindenképpen 

törekedjenek a homlokzattal harmonizáló, a homlokzat színétől csak egy-két 

árnyalattal eltérő tónus használatára. A legjobb a hagyományos, szürke színű 

lábazat kialakítása. 

 

Kerülendők a ragasztott, csempeszerű utánzatok, ez esetben a sarkokon az élek 

találkozása nem megoldott.  

Ahol a lábazat elválasztását festéssel oldják meg, ott mindenképpen 

törekedjenek a homlokzattal harmonizáló, a homlokzat színétől csak egy-két árnyalattal eltérő tónus használatára. A legjobb a hagyományos, 

szürke színű lábazat kialakítása. 

 

 

Kerítés 

 

A telkeket a helyben kialakult anyag és formavilágú és színben a tájba illeszkedő kerítéssel 

javasolt bekeríteni. Kerítések létesítésénél az áttört, természetes anyagok használata ajánlott.  

Településképi szempontból nem javasolt a nádszövettel való zárás. 
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Közparkok, közterületek, zöldfelületek 

A közparkot állandóan növényzettel fedetten kell kialakítani. Új zöldterületek kialakítása, ill. meglévő zöldterületek átépítése kizárólag 

kertészeti kiviteli terv alapján történhet. A zöldterület kialakítása, növénytelepítés során honos, az ökológiai adottságoknak megfelelő fa- és 

cserjefajok alkalmazandók. A területen agresszív pollentermő növényeket (pl. kanadai nyárfa) ültetni tilos. Az utak mentén egyoldali fasort kell 

telepíteni, lombos fákkal, kertészeti terv alapján. A település zöldfelületeinek megóvása érdekében meglévő fát, ill. növényzetet kivágni csak 

rendkívül indokolt esetben, a hatályos jogszabályok betartásával lehet. A település utcái mentén a zöldsáv fenntartását, gyommentesítését 

tulajdonosának, illetve kezelőjének folyamatosan el kell végezni. A beépítésre szánt területen belül a meglévő fák kivágása – indokolt eset 

kivételével – elkerülendő. A telkek területének a HÉSZ-ben meghatározott részét zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani vagy kertként kell 

hasznosítani. A telken belüli beépítési kötelezettségű területet többszintű (gyep-, cserje- és lombkoronaszint) növényzettel kell kialakítani és 

fenntartani kertészeti terv alapján. Kertészeti szakvéleménnyel kell igazolni, ha a zöldfelület aránya a HÉSZ övezeti előírásánál kisebb, 

ugyanakkor a zöldfelület környezeti értéke nem lehet az előírtnál kisebb. Lakóövezetben az egyes telkek zöldfelülettel borított részének legalább 

felét kétszintű (cserje- és lombkoronaszint együttesen) növényzet alkalmazásával ajánlott kialakítani.  

A közterületek egységes jellege, karaktere érdekében a zöldterületek térbútorait egységes koncepció alapján kell megvalósítani. Az 

anyaghasználat során természetes anyagokat javasolt alkalmazni (kő, tégla, fa), beton, vasbeton elemek nem támogatottak.  

 

Reklámtáblák, cégérek 

Cégérek, reklámok, hirdetőtáblák méretét, kialakítását és elhelyezését épülethomlokzaton történő elhelyezés esetén a homlokzattal együtt kell 

engedélyeztetni. Utólagosan cégér vagy hirdetőtábla csak a már kialakított homlokzat architektúráját figyelembe véve, engedély alapján 

helyezhető el.  Üzletfelirat, cégtábla, cégér esetében kerülni kell a rikító színhasználatot. Reklám- és térvilágítással kápráztatást, vakítást vagy 

ártó fényhatást okozni, egyéb ingatlan használatát zavarni, korlátozni nem szabad. A település közterületein hirdető és reklám berendezés 

elhelyezése a közlekedési szakhatóság és a közútkezelő hozzájárulásával lehetséges, amennyiben az nem zavarja a köz- és közlekedés 

biztonságot. Mezőgazdasági területen, védett természeti területeken, Natura 2000 területeken, ökológiai hálózat magterületén és ökológiai 

folyosó területén, egyedi tájérték, tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területeken reklámhordozó és reklám nem helyezhető el. 

 

Egyéb 

Településesztétikai és területgazdálkodási szempontból a beépített és beépítésre szánt területen, a burkolt utakkal rendelkező területen, illetve 

utak szilárd burkolatának kiépítésekor új vezetékes hírközlési hálózat létesítésénél, ill. meglevő hálózat rekonstrukciójánál a földkábeles 
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földalatti elhelyezés javasolt. A földfeletti vezetés a szilárd burkolattal nem rendelkező utcákban és a beépítésre nem szánt területeken egyelőre 

fennmaradhat, de területgazdálkodási okokból, valamint az utcafásítás és utca-bútorozás lehetőségének biztosítására új hálózatépítés esetén, a 

hírközlési szabadvezetéket, légkábelt és a villamos energia elosztást, a közvilágítási szabadvezetékeket és légkábeleket közös oszlopsorra kell 

fektetni, amelyre egyben a közvilágítást szolgáló lámpafejek is elhelyezhetők. Közszolgálati, iparági hírközlési antenna, létesítmény csak a 

polgármesteri hivatallal történő egyeztetéssel helyezhető el.  

 

Védett épületekre vonatkozó ajánlások 

A helyi védelem alatt lévő építményeket eredeti formájukban, az épületek beépítési módját, tömegét, tetőformáját, homlokzati kialakítását meg 

kell őrizni. A használat nem veszélyeztetheti ezek fenntartását. A helyi védelem alatt lévő építmények környezetében, a védett épület jellegétől 

és tömegétől jelentősen eltérő, ill. a hagyományos beépítéstől eltérő építmény nem engedélyezhető, a kialakult telekviszonyok nem 

változtathatók meg. A védettség alatt álló épület környezetében közterületről látható hirdető berendezés, felirat, reklám, cégér és egyéb 

szerelvény csak a környezethez illeszkedő módon helyezhető el. 

 

ÓFALU 

Telepítés 

Új épület építésekor az oldalhatáros – „fésűs” – beépítés megtartása javasolt. Helyenként fellelhető az utcával 

párhuzamos tetőgerincű épületek, ezt figyeljük meg hol van jelen a településen és tartsuk meg (hézagosan 

zártsorú– „hajlított házas” beépítés). 

Új építéskor igazodjunk a már utcában tapasztalható kialakult rendhez! 

 

Héjazat 

A tetőfedőanyag a településen álló épületeknél kizárólag  égetett kerámiacserép.  

Javaslatok: A településre jellemző kisebb felületű tetőkre ne helyezzünk nagyméretű 

cserepeket! A cserép színe minden esetben az égetett agyag színe vagy annak közeli 

árnyalata legyen! 
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Homlokzat 

Az épületek homlokzata nagyban hozzájárul a településről 

alkotott legelső benyomásunkhoz. Az utcakép egyik kiemelkedő 

meghatározója. Egy épület homlokzata önmagában is arányos, 

harmonikus kell, legyen, és ugyanakkor illeszkednie kell a 

környezetébe, abba a miliőbe, melyben az utca többi épületével 

együtt létezik. Ezért van az, ha csak egy épület is megjelenésében, 

színében, anyaghasználatában kirívóan elüt a környezetétől, akkor 

az egész környezetének arculatát változtatja meg, ráadásul nem 

pozitív irányba. Ezért is fontos, hogy legalább településrészek 

szintjén őrizzük meg az egységes pozitív arculatot. 

A településrészre jellemző a hagyományos, visszafogott, 

letisztult, nem hivalkodó színek alkalmazása az épületeken. Az 

ettől eltérő élénk, rikító színek alkalmazása az arculat 

megbontását eredményezné. A homlokzatfelületek nagysága nem 

igényli több szín használatát. 

Vakolt homlokzatot alakítsunk ki, sima felülettel! Általánosságban a kapart, dörzsölt, szórt felületképzések idegenek a településrész 

hagyományától. Nem elfogadható a feltűnő és kirívó színhasználat a homlokzatok tekintetében sem. A homlokzat túldíszítettségét 

mindenképpen kerülni kell, az utca sajátos hangulatának megtartása érdekében. 

Jellegzetes részlet 

A régi épületek homlokzatán találni falfülkéket. A szellőzőnyílások között a homlokzaton elhelyezkedő 

falfülkébe Mára vagy Jézus szobrok találhatóak. Őrizzük meg ezeket az utókornak, felújításukkor 

szakemberek segítségét mindenképp vegyük igénybe! 
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Jellegzetes részlet 

A régi épületek háztetőin díszített 

deszkaoromfal található, a helyi 

hagyománynak megfelelő vértelek. 

 

Őrizzük meg ezeket az utókornak, 

felújításukkor szakemberek segítségét 

mindenképp vegyük igénybe! 

 

Nyílászárók  

A hagyományos házakon, az utcafronton 2 vagy 3 ablak található, melyek osztottak és álló 

formátumúak. Az ablaknyílás aránya meghatározó: a nyílások nyújtott arányúak, azaz 

magasabbak, mint szélesebbek. Azonos ablakméret más-más ablakosztással egészen eltérő 

megjelenést, hangulatot ad a háznak.  

Az ablakok stílusát a modern, hőszigetelt nyílászárokkal is tökéletesen lehet érvényesíteni. 

Nyílászárók felújításánál mindenképpen a fa használata javasolt. A keret színezésénél használjuk 

föld színeket!  

Az utólag felszerelt fehér redőnytokok beszerelése helyett gondoljuk át a rejtett, fa vagy famintázatú, lehetőleg a nyílással azonos színű 

árnyékoló szerkezetek elhelyezésének lehetőségét. A lamellás kialakítású zsalugáter mellett jó megoldás lehet a tömör kialakítású külső spaletta 

elhelyezése! Kerüljük a fehér műanyagredőnyöket, törekedjünk a pasztellszínű redőnyök használatára, és arra hogy a redőnytokok az épületen 

belülre kerüljenek! 
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A nyílások kialakításánál törekedjünk inkább arra, hogy több kisebb nyílás hozzunk létre! 

 

Kerítések 

A kerítések kialakítása, felújítása során javasolt a helyben fellelhető természetes anyagok használata. Terméskőből, bontott téglából készült 

lábazatra fa kerítéselemeket helyezve pozitív hatással leszünk az utcaképre. A kerítés ne legyen túl magas, tömör falazott kerítésmezőkkel és 

oszlopokkal, valamint fa kapukkal próbáljuk kialakítani az eredeti jelleg megőrzésével. 

  

Javaslat: Kerítések kialakítása során alkalmazkodjunk az utcában esetleg már 

kialakult szokáshoz, rendhez. A kerítések magassága egységes kell, legyen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAGYOMÁNYOS TELEPÜLÉSRÉSZ 

Az épületek és kerítések hagyományos jellegét meg kell tartani. A településrészen csak igényesen tervezett és kialakított, a védett utcaképbe illő 

épület (magastetős, hagyományos szín és formaválasztás) helyezhető el.  
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Telepítés 

Új épület építésénél az utcai épületelhelyezés ritmusával megegyező, tömegében is ahhoz alkalmazkodó kialakítás a kívánatos.  

 

Magasság 

 

 

Új épület építésénél vagy meglévő épület átalakításánál a házaknak hasonló magassággal 

kell létesülniük, mint környezetük.  

A szomszédos házakhoz képest eltérő magasságot mutató épületek törést eredményeznek 

az utcaképben, a kialakult egységet megbontják. A településrészen a földszintes beépítés 

jellemző, ennek megtartása javasolt. 

 

 

 

 

Homlokzatalakítás, nyílászárók 

Az épületek hagyományos tetőformáját, homlokzati kialakítását, homlokzati kiosztását, az egyéb építészeti díszítő elemek jellegét szükséges megtartani. 

Kitűzött cél az utca felőli egységes homlokzati megjelenés elérése, a szomszédos épületekhez való alkalmazkodás.  

 

Anyag- és színhasználat 

A településrészben az épületek homlokzata, a kerítések, kapuk anyaghasználata, színezése a környezethez illeszkedő módon, a hagyományos jelleget 

megtartva alakítandó ki.  

 

Tetőhajlásszög, tetőforma 

A településrészen igényesen tervezett és kialakított, az utcaképbe illő épület (magastetős, hagyományos színezés és formaválasztás) helyezhető el. A tető 

hajlásszöge: 35-45° között ajánlott. A településrészben új, vagy átalakított fő rendeltetésű épület tetőidoma lehetőség szerint sátortető, nyeregtető vagy 

nyeregtetők kombinációja legyen.  
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Kerítés 

 

 

 
A kerítések hagyományos jellege az anyagválasztást és a díszítő elemeket tekintve 

megtartandó. A kerítés kialakításánál teljes átlátást biztosító és a részben zárt kialakítás 

növényzettel való kombinálása javasolt. A természetes anyagok használata ajánlott a bástyák és 

lábazatok esetében.  

 
 

 

FEJLŐDŐ TELEPÜLÉSRÉSZ 

Telepítés 

  

A lakóépületeknél az oldalhatáron álló beépítés jellemző. Új épület építésénél az 

utcaképhez illeszkedő beépítési formát kell követni. 
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Magasság 

 

 
A lakóházak jellemzően földszintesek, többszintes, tetőtérbeépítéses 

lakóépületek. A szomszédos házakhoz képest eltérő magasságot mutató épületek 

törést eredményeznek az utcaképben, a kialakult egységet megbontják. 

Alacsonyabb, vagy magasabb kialakításuk, szomszédságtól eltérő hajlásszögük 

kedvezőtlen megjelenést eredményez az érintett utcaszakasz egészének. 

 

 

 

Tetőhajlásszög, tetőforma 

 
 

A településrészen az utcára merőleges, az utcával párhuzamos egyszerű nyeregtető, 

manzárd tető és a sátortető egyaránt előfordul. Az öncélú, tört formai kialakítás 

elkerülése javasolt. A tetőhéjalás anyagában és színében illeszkedjen a szomszédos 

ingatlanok kialakításához. 

 

Telepítés 

Épületek a településrészben csak szabadon álló módon helyezhetők el. A látványvédelem (kilátás, rálátás) szempontjait az építészeti tervezés, az 

övezeti előírások szerint elhelyezhető építmények megvalósítása során kiemelten érvényesíteni kell. 

 

Tetőhajlásszög, tetőforma, anyaghasználat 

A tervezett ipari és raktárépületek igényes kialakítású, legalább 10-35 fok közötti hajlásszögű magastetős épületek legyenek. Gazdasági területen 

az épületek fedése az általános előírásoktól (5.1 fejezet) eltérően is kialakítható. Az eltérő tetőkialakítás településképhez illeszkedését 

látványtervvel kell igazolni. 

Az építőanyagok megválasztásánál a hagyományos, természetes anyagokat kell előnyben részesíteni. 
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Zöldfelületek  

Gazdasági területeken a telkek zöldfelülettel borított részének legalább felét javasolt háromszintű (gyep- cserje- és lombkoronaszint együttesen) 

növényzet alkalmazásával kialakítani. Az oldal és a hátsókertben többszintű növényzetből (fasor alatta cserjesávval) álló zöldfelületi sávot, az 

előkertben legalább kétszintű növényzetből (gyep- és cserjeszint együttesen) álló növényzetet javasolt létesíteni. A parkolókat telken belül, 

fásítva javasolt kialakítani. A növényfajok kiválasztásakor a termőhelyi adottságoknak megfelelő, honos növényfajok alkalmazása javasolt.  

 

ÜDÜLŐ TERÜLET 

Telepítés 

Az üdülőterületen szabadon álló beépítés jellemző. A kialakult természetes terepfelszín megőrzendő, az épületek feltöltésen nem helyezhetők el. 

A meglévő, vagy a művelésből, beépítésből adódó magasságkülönbségeket természetes földművekkel (rézsűkkel) kell kialakítani. A rézsűk 

biológiai eszközökkel történő védelme kötelező. A tájképi adottságokat figyelembe vevő, a táj jellegét gazdagító egyszerű, hagyományos 

épületek létesíthetők.  

 

Magasság, tetőforma, anyaghasználat 

Az épületek csak természetes építőanyagokból épülhetnek (kő, tégla, vályog). Igényesen kialakított, a térség építési hagyományai szerinti 

(hagyományos tömeg-arányok, homlokzati kialakítások, tetőformák, nyílászárók kialakítása) magastetős épületet lehet építeni. Az épületek 

homlokzatát a településre jellemző, természetes anyagokkal és színekkel javasolt kialakítani. A homlokzatképzésnél kerámiaburkolat, drótüveg, 

műanyag hullámlemez, műpala nem alkalmazható. 

Tetőhéjazatként elsősorban cserépfedést javasolt alkalmazni. Bitumenzsindely alkalmazása kerülendő. 

 

Kerítés 

A táj sziluettjének védelme érdekében épített kerítések nem létesíthetők, csak maximum 1,2 m magas drótfonatos sövénykerítések telepítése 

lehetséges.  
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Zöldfelületek 

Csak gyümölcsfák és más tájba illő növények telepíthetők. A telkek legalább felét zöldfelülettel javasolt borítani, s a zöldfelülettel borított rész 

legalább felén kétszintű növényzetet (cserje- és lombkoronaszint együttesen) ajánlott alkalmazni. 

 

Egyéb 

Mellékfunkciójú épületként csak a főtömeggel egybeépített gépjárműtároló, ill. garázs létesíthető az övezeti előírásoknak megfelelően. 

 

EGYÉB TERÜLETEK 

 

Telepítés 

Mezőgazdasági területen építés csak a HÉSZ övezeti előírásainak megfelelően lehetséges.  

Védetté nyilvánított természetvédelmi területen bármilyen tevékenység folytatása, épületek, építmények létesítmények elhelyezése csak a 

mindenkori természetvédelmi hatóság hozzájárulásával történhet. A táj domborzati jellegének megőrzése, a jellegzetes növény- és állatállomány 

és a táj változatos területhasználatának megőrzése érdekében a tájképileg védendő területen a beépítésre szánt területeken kívül építményt nem 

lehet elhelyezni. 

 

Zöldfelületek 

Tájvédelmi szempontból az utak és a vízfolyások menti fasorok védelméről, fenntartásáról gondoskodni kell. A jelentősebb külterületi feltáró 

utak mentén a fasorok telepítése honos, vagy hagyományos fajokkal történhet (vadgesztenye, hárs, tölgy, dió). A hiányos fasorok pótlásáról 

gondoskodni kell, akác nem telepíthető. 
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6. Jó példák 

Épületek, építészeti részletek 

Utcakép 

Az egységes utcakép jól tükrözi a telkek, házak és utcák viszonyát, a település szerkezetét, éppen ezért fontos, hogy harmonikus módon alakítsuk ki. 
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Épületek 

Új ház építésekor, vagy meglévő átalakításkor az épület tömegalakítása településképi szempontból is kiemelkedő szereppel bír. 
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Homlokzatképzés, szín- és anyaghasználat 

Mivel az utcai homlokzat az épület arca, nagyon fontos az utcaképhez illeszkedő szín- és anyaghasználat, valamint a hagyományos arányok megtartása. 
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A fehér a falu igazi színe, régen a házak nagy 

részét fehérre festették, meszelték, s gyakori volt a 

zöld nyílászárók használata – ez a régi házak 

felújításánál, újak építésénél is követendő példa 

lehet. 

 

Házak, kerítések lábazatánál a természetes 

kőfelületek, téglafelületek, akár fugázva, akár 

anélkül jelennek meg, jól illeszkednek az 

utcaképbe 
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Ajtók, kapuk, ablakok 

Az épületek megjelenését és hangulatát az ajtók, kapuk, ablakok nagyban befolyásolják. A zárt épület tömeggel így nyitunk a külvilág felé, ezért nem 

mindegy milyen módon tesszük ezt. 
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Kerítések 

A kerítések egyszerre teremtenek kapcsolatot az utcával, ugyanakkor térfalat képezve el is választják az ingatlanokat a közterületektől. 
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. Jó példák 

Sajátos építményfajták 

Utcabútorok 

A közterületeken elhelyezett utcabútorok stílusának illeszkedniük kell a közterület arculatához. 
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Reklámok, cégérek 

Az utcaképhez a hirdetőtáblák, reklámfelületek, cégérek is ugyanúgy hozzátartoznak, mint az épületek 

vagy a növényzet, éppen ezért azokat az épület stílusához, az egységes környezethez illeszkedően kell 

elhelyezni. A reklámok esetében előtérbe kell helyezni a természetes anyagok, különösen a fa 

használatát A reklámok, cégérek, feliratok színvilágánál javasolt a figyelemfelkeltő, de nem hivalkodó 

színek alkalmazása. 

. 
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Napelem, napkollektor 

Magyarországon is egyre elterjedtebb a napenergia felhasználása. Napelem, napkollektor 

esetében a technológia adott, a napelemek, napkollektorok kinézetén esztétikailag nem 

lehet javítani, azonban a tetőkre való felhelyezésnél az esztétikai megjelenésre már oda 

kell figyelni több szempontból is. 

Ezeket a berendezéseket az utcakép védelmében az utcafronttól a lehető legtávolabb, 

például a hátsókerti tetőfelületen célszerű elhelyezni. Érdemes a paneleket egy tömbben 

tartani, a lépcsőzés és az ugráló vonalvezetés megbontja a tető egységes, nyugodt 

látványát.  

Elhelyezésük csak oromzatos magastetőn, és kizárólag a tetősíkban maradva kívánatos, 

ne döntsük meg semmilyen irányban. Védett utcakép, vagy homlokzat esetén, vagy ha a 

déli tájolással a fentiek nem egyeztethetők össze, meggondolandó a kertben, támfalra, 

esetleg a kerítésre való telepítésük. 

 

 

Parabola, légkondicionáló, parapet, riasztó 

Az utcai homlokzatra ne helyezzünk parabolaantennát, légkondicionáló berendezés külső egységét, illetve ha lehet parapetet se, valamint közművezetéket 

közterületről látható módon se helyezzünk el. Ezek mind megbontják a homlokzat egységét, még akkor is, ha egy szépen felújított épületről beszélünk. Ezek 

kerüljenek a ház hátsókert felé néző falfelületére. 
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A riasztóberendezésről is külön szót kell ejteni. A riasztó külső egysége a legszebb homlokzat látványát is meg tudja bontani. Nem javasolt a berendezést a 

főhomlokzat közepére helyezni, hanem esztétikusabb és településképileg is szerencsésebb hely az oldalhomlokzat, esetleg egy takart hely, hiszen a legtöbb 

esetben nem a fény, hanem a hangjelzés és a biztonsági szolgálathoz való közvetlen kapcsolat a lényeges a riasztás folyamatában. 
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