
4. TELEPÜLÉSRÉSZEK

Az ősi településmagról az átlagban 100 
méteres hosszútelkes, szabálytalan vo-
nalvezetésű telekszerkezet is tanúskodik. 
A leghosszabb telek több mint 260 méte-
res!  A régi épületekre itt is az utcára me-
rőleges tájolás és a hosszúházas, tornácos 
kialakítás a jellemző, viszont sok, több-
nyire újabb építésű utcával párhuzamos 
épület is helyet kapott ami indokolja önálló 
településrészként való lehatárolását mivel 
ezzel új karaktert kapott ez az utcasza-
kasz. Ezek a nagyobb utcával párhuzamos 
telepítésű mára már meghatározóvá vált 
épületek a Polgármesteri Hivatal, , a plé-
bánia épülete, az óvoda és iskola  épülete, 
takarékszövetkezet illetve egyéb kereske-
delmi funkciók létesítményei.
Közepes épületsűrűség és építészeti ka-
rakter jellemzi, utóbbi vezérfonalát jelen-
leg a megmaradt régi parasztházas lakó-
épületek és a műemlék templom képezi. 
Az újabb keltezésű épületek építészeti 
minősége nem kiemelkedő.

[  JESZENSZKY-KASTÉLY ÉS  
LIGETES KÖRNYEZETE    ]

HAGYOMÁNYOS BEÉPÍTÉSŰ UTCAKÉP 

NÉGYHALOM KÖZÖSSÉGI ÉS VENDÉGHÁZ
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A település több mint 3300 hektáros területéből 146 hektárt 
tesz ki a település a településközpont körül elhelyezkedő ha-
gyományos falusias lakóterület, mely a kézikönyvünkben az 
Ófalu nevet kapta, hiszen ezek a területek a már a 20. szá-
zadot jóval megelőzően kialakultak több fejlődési szakasz-
ban. Megállapíthatjuk, hogy a falu történeti táji- és telepü-
lésszerkezeti jellemzői az Ófalu településrészben őrződtek 
meg leginkább, ezért ezt a településrészt kicsit részleteseb-
ben megvizsgáljuk. 

A fő vonalas és közlekedési elemei melyek mellé a falu szer-
veződött a Kossuth, illetve a Hunyadi utcák a patak északi, a 

ÓFALU
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4. TELEPÜLÉSRÉSZEK

Petőfi utca a vízfolyás déli oldalán alakult ki. Kocsola szerkezete alapján 
az ún. patakoldali faluk típusába tartozik (patakot  párhuzamosan követő  
út mellé szerveződő ún. utifalu). A fenti utcákba futnak be a domboldalak-
ra vagy a völgyekbe felkúszó kisebb léptékű mellékutcák, átkötőutcák. Az 
utcák völgytalpak mentén ívesen kanyargó vonalvezetése követi a felszí-
ni viszonyokat.  A közterületek szélessége változatos 7-42 méter között 
mozog, átlagos szélessége 20-25 m, a kétoldalt is beépült utcákban ál-
talában szélesebb.  Nyílt csapadékvíz elvezetés árkai és a burkolt járdák 
között keskeny zöldfelületek húzódnak. A domboldalak a hátsókertek irá-
nyából védik a lakóépületeket.
Ófaluban jelentősebb összefüggő közhasználatú zöldterülettel nem talál-
kozunk, a Kossuth és Petőfi utcák között viszont tájképi értéket képvisel a 
szelíden kanyargó Cser alja-patak völgye menti kiskertes művelésű terü-
letek mozaikos látványa .

A HUNYADI UTCA EGYSZERŰ TÖMEGŰ HÁZSORAI, HÁTTÉRBEN A CSER ALJA-PATAK VÖLGYÉVEL

TORNÁCOS LAKÓÉPÜLET A KOSSUTH UTCÁBÓL

FELÚJÍTÁSRTA VÁRÓ LAKÓÉPÜLET ELŐKERTES HAGYOMÁNYOS LAKÓHÁZ FALAZOTT TORNÁCOS, ÁTALAKÍTOTT  LAKÓHÁZ A PETŐFI UTCA ELEJÉRŐL

A PETŐFI UTCA EGYSOROS BEÉPÍTÉSE
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Az utcák bár egységes jellegűek, ugyanakkor mégis 
egymástól eltérő karaktereket hordoznak.
A szélesebb Kossuth utca két oldala sűrűbb be-
építésű. A domboldalra felkúszó Dombóvári, Zrínyi 
és Rákóczi utcák valamivel lazább beépítésűek. A 
Hunyadi utcában jelentős szintkülönbség miatt 
két utca fut párhozamosan a közterületen belül. 
A Petőfi és Nagymező utcák nagyrészt egyoldali 
beépítésű, tájra nyíló utcák, utóbbiból szép kilátás 
nyílik a környező dombhátakra és völgyekre. A Pe-
tőfi utcát (régi nevén: Kis sor, Kálvária utca) egykor 
kisházasok lakták.
A telekstruktúrára a hagyományos gazdálkodás-
ból visszamaradt, hosszan elnyúló szalagtelkes 
telekalakulatok a jellemző. A telkek szélességeinek 
nagy a szórása,  nagyrészt 15-25 méter közöttiek,  
a régebbi telekalakulatok általában keskenyebbek. 
Ófalura a keskeny ( 2-4m ) vagy nagyobb (10 m) 
előkertes, illetve előkert nélküli utcavonalas beépí-
tésű szakaszok váltakozása a jellemző.  
A beépítés sűrűsége változó amint előbb megje-
gyeztük; a Kossuth, Dombóvári és Hunyadi utcák 
a legintenzívebbek, míg a Zrínyi és Rákóczi utcák 

közepesen, a Mezőszél és Petőfi utcák szellősen 
beépültek.
A telepítési mód jellemzően utcára merőleges, 
mely sok esetben befordul az utcai telekhatárra 
(hajlított ház). Az alapvetően mélységi jellegű régi 
beépítések rendjét több helyütt fellazította a 60-
as, 70-as években épített kockaházak négyzetes 
alaprajzú tömegei. Az épületek által meghatáro-
zott utcakép ritmusát a 12-15 méteres tengelytá-
volságú lakóépületek adják.
A domboldalra felkúszó magasabb fekvésű tel-
kek  sokszor előkerttel lépnek hátra ezáltal nem 
„nyomják el” az utca másik  D-i oldalán lévő alacso-
nyabb portákat. 
Az utcakép sajnálatos tartozéka itt is - mint a leg-
több településen -, a hírközlési és elektromos lég-
kábelek és áttört vasbeton oszlopok  „pókhálósze-
rű” kavalkádja.
A terület épületállománya túlnyomó részt a XIX. 
század második és a XX. század első felére kel-
tezhető. Az ingatlanok beépítettsége jellemzően 
alacsony a nagyméretű földrészleteknek köszön-
hetően. 

TELEPÜLÉSI SZERKEZET ÉS SZÖVET A KOSSUTH UTCA KÖRNYÉKÉN JELLEGZETES 
BEÉPÍTÉSI TÍPUSOKKAL

A KOSSUTH UTCA MÚLT SZÁZADBAN  KOCKAHÁZAKKAL ÁTÉLPÍTETT SZAKASZA

NÉGYZTES ALAPRAJZÚ LAKÓÉPÜLET

ÚJ TÍPUSÚ ÉPÜLET A XX. SZ. MÁSODIK FELÉBŐL

A KOSSUTH UTCA KÉPE NAPJAINKBAN

TELEPÜLÉSRÉSZEK 4. 
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A lakóépületeknek alapvetően 
öt csoportját tudjuk elkülöníteni 
a településrészen. A legrégeb-
bi típus az egyszerű, keskeny, 
elnyúló alaprajzú,  7-8 m szé-
lességű egyhelyiség-soros, ala-
csony magasságú, földszintes 
épületek, két (utólag sokszor 
egyre csökkentett) szimmet-
rikusan elhelyezett utcafronti 
ablakkal. A tetőzet kialakítására 
az egyszerű oromfallal az utcára 
kifutó szimmetrikus, esetenként 
konttyal lezárt cserépfedé-
sű nyeregtető a jellemző. Több 
esetben találkozunk falazott 
vagy faragott fa oszlopos  egye-
nes záródású nyitott tornácos 
kialakítással, melyek egy részét 
utólag sokszor beépítették az 
épület bővítése érdekében. 
Ez az épülettípus nagy számban 
fordul elő a Hunyadi utcában.

A második típusú későbbi kelet-
kezésű épületei hasonlóak, de 
azokra a magasabb és szélesebb 
tömeg a jellemző, nagyobb nyí-
lászárókkal, díszesebb homlok-
zat és tornác kialakítással, mí-
ves tornácajtóval és jelentősebb 
gazdasági épületekkel. Az Ófalu 
minden részén megtaláljuk azt a 
típust.

A harmadik típust a századfor-
duló polgáriasuló életmódjá-
nak falusi megjelenésére utaló 
utcával párhuzamos telepítés 
és tetőgerinc, magas párkány-
magasság, nagyobb lábazati 
fal  jellemzi, sokszor befordított 
hátsószárnnyal („L” forma). A 
lakóépületek utcai vakolt hom-
lokzatai eredeti homlokzatdíszí-
tés sajnos csak kevés helyen és 
részletekben maradtak fent. 

A negyedik típus a 60-as évek-
től elterjedő négyzetes alap-
rajzú sátortetős, kockaházak  
jelentik, melyek a hagyományos 
épületekhez képest szélesebb 
és rövidebb alaprajzot jelentett. 
Kocsolán sajátos altípusának 
számos darabja látható. Ezek-
nek utcai homlokzatát a tipi-
kus „kádár-kockától” eltérően 
egy helyiségnyi mértékeben 
előreugró, oromfalas, kontyolt 
fiók-nyeregtető fedésű falsza-
kasz tagolja.

Az ötödik épülettípus a 70-es, 
80-as évektől jelentkező na-
gyobb méretű, alagsoros, tető-
tér-beépítéses városias jellegű, 
a hagyományos falusi épülettel 
minden kapcsolatot megszakító 
típus képezi, mely már kertváro-
sias jelleget kölcsönöz környeze-
tének.

[   AZ ÉPÜLETTÍPUSOK HOZZÁVE-
TŐLEGES KELETKEZÉSÉNEK IDŐ-
RENDJÉNT LÁSD A LAP TETEJÉN.   ]

1980-tólXIX. sz. első fele

1848-as szabadságharc

Kiegyezés

I. világháború

II. világháború

Rákosi-korszak Gulyáskommunizmus

Rendszerváltás
XIX. sz. vége XX. sz. eleje 1950-1970-es évek

4. TELEPÜLÉSRÉSZEK

25. oldal TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV - KOCSOLA



TELEPÜLÉSRÉSZEK 4. 

A megmaradt régi épületek a kor igényszintjének 
megfelelően hol jól, hol rosszabbul átalakításra ke-
rültek, de sok helyütt tömegükben (szélesség, tetői-
dom és tetőhajlásszög) még őrzik eredeti jellegüket. 
A két világháború közötti időszakban az istállózó ál-
lattartás megerősödésének eredményeként a sváb 
téglaépítészet, gazdagon díszített, nyers tégla ar-
chitektúrájú remekeire is találunk megmaradt pél-
dákat az Ófaluban a gazdasági épületek körében. 
Ezek a régi gazdasági épületek részben a lakóépü-
letek folytatásaként egysoros telepítéssel az ol-
dalhatárra, illetve keresztbe fordítva keresztcsűrös 
beépítéssel kerültek kialakításra. Utóbbi elrende-

zésénél a lakó és a gazdasági udvart a keresztben 
álló pajta vagy csűr határolja le, mögötte a kert 
következik. A keresztcsűrök a közterület felől is jól 
érvényesülnek, ezért megőrzésük, eredeti állapotuk 
visszaállítása akár új funkcióval különösen fontos, A 
szebb példányok helyi védelem alatt állnak. A kisebb 
nyári konyhák emberléptékű tömegükkel szintén 
meghatározóak.
Ahol az átalakítása kevésbé sikerült ott a hagyomá-
nyos karakter sérült: tornácok beépítése, nyílászá-
rok cseréje (hármasablak), nyílásrend megváltozta-
tása, műanyag árnyékolószerkezet beépítése, rikító 
épület színezés, nem cserép tetőfedés, stb.).

RÉGI SZERKEZETÁ FALUSI PORTA : LAKÓUDVAR KÖRÜLÖTTE FA TORNÁCOS HÁZ, KERESZTCSŰR ÉS ERESZKINYÚLÁSOS NYÁRI KONYHA

NYÁRI KONYHA ÖNÁLLÓ ÉPÜLETE

HANGULATOS RÉGI PINCELEJÁRÓ

KARBANTARTOTT RÉGI LAKÓÉPÜLET A HUNYADI UTCÁBÓL
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A telkek szabadon maradó zöldfelü-
letein gazdálkodás, kertművelés vagy 
rekreációs felület (pihenőkert) került 
kialakításra. Az udvarok használható-
ságát elsősorban a telkek szélessége 
befolyásolja. 10-11 méteres keske-
nyebb telkek esetébe a szomszédos 
épületek beárnyékolják a telket ezért 
ezek használati értéke alacsonyabb.
A előkertek jellemzően füvesítetek 
vagy virágoskertként pompáznak. A 
nagyobb  örökzöld vagy fás szárú nö-
vény ritka a keskeny méretek miatt.
A kerítések nagyobb arányban teszik 
ki a közepes magasságú, áttört típu-
sok. Jellemzően  falazott lábazatos 
vagy a nélküli lakatosszerkezetek és 
kovácsoltvas kerítések.  A kevésbé 
módos épületeknél a léckerítés a gya-
kori.

Összességében - a településrész épí-
tészeti arculata meghatározó a még 
meglévő régi parasztházak homlok-
zati megjelenése miatt, ugyanakkor 
a nem kellően átgondolt átalakítások 
veszélyeztetik ezt az örökséget, ami 
által könnyen elveszíthetik megha-
tározó szerepüket az utcakép ala-
kításában. Ez a kézikönyv ennek az 
arculatnak a megőrzését hivatott elő-
segíteni.

TAKAROS PORTA A HUNYADI UTCÁVÓL EGYSZERŰ DE HANGULATOS, HÁZHOZ ILLŐ LÉCKERÍTÉSSEL

KOVÁCSOLATVAS KERÍTÉS

VIRÁGOSKERTRT
FARAGOTT PAD AZ ELŐKERTBEN

RÉGI IDŐK TANULJA A KEREKESKÚT

JELLEGZETES KIALAKÍTÁSÚ KEREKESKÚTHANGULATOS LAKÓUDVAR
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Az Ófalunál lényegesen kisebb új osztású 
családi házas terület, Újfalu, a település leg-
fiatalabb, még jelentős beépíthető tartalék 
területet tartalmazó területegysége. A tele-
pülés központjától északra lévő a „dombhá-
tas” területen helyezkedik el. A településrész 
a belterület  legmagasabb fekvésű részén 
fekszik (tszfm. 155-175 m),  ahonnan szép 
rálátás bontakozik ki a patak völgyében kú-
szó településrészekre. Fontosabb középület 
is található itt a Szakcsi Általános Iskola Ko-
csolai Általános Iskolai Tagintézménye ön-
álló tornatermével, sportpályával. A telepü-
lésrész északról nagytáblás mezőgazdasági 
szántóföldek határolják.
A területet alkotóegymással párhuzamos 
Ady, Arany és Iskola utcák kétoldalas, a Kis 
és Akácfa utcák egyoldalas beépítésűek. Az 
egyenes vonalvezetésű utcákat nyílt vizes 
csapadékvíz elvezető árok, kétoldali járda 
határolja. Nagyobb zöldterületet az Iskola és 
Jókai utca által határolt ‚Y’ alakú teresedés 
jelenti. A modern kori, szabályos telekosz-
tást tükröző, közepes légtérarányú  11-17 
méter szélességű utcákban a telkek széles-
sége egységesen 20 méteres.
A telkeket É-i illetve NY-i oldalhatáron álló, 
utcára merőleges, előkertes telepítési mód 
jellemzi. 20. századi épületállománya érte-
lemszerűen fiatalabb, mint Ófalu hagyomá-
nyos falusias területéé.

 ÚJFALU

Újfaluban nagy arányban találkozhatunk 
négyzetes alaprajzú sátortetős épüle-
tekkel, illetve ezek átalakításával, hátsó 
irányú bővítésével. Az Iskola utcára a 80-
as évek nagyobb tömegű, többszintes te-
tőtér-beépítéses épületei a jellemzőek.  A 
keskenyebb és rövidebb telkek (100, illetve 
az újabb utcákban 50 m-es telekmélység) 
tükrözik a falusi életmód átalakulását a 
múlt század második felében; ezek a par-
cellák már nem a hagyományos falusi gaz-

dálkodási életformára, hanem inkább kert-
városias igények kielégítésére kerületek 
lealakításra.
A területet alacsony magasságú, áttört 
lábazatos változó anyaghasználatú keríté-
sek jellemzik. 
A melléképületek a lakóépület folytatásá-
ban, vagy attól függetlenül eltérő telepí-
téssel kerültek kialakításra. 
A telkeken hátsó részein jellemzően háztáji 
kertművelést folytatnak a tulajdonosok.

AZ ISKOLA UTCA KERTVÁROSIAS JELLEGŰ  UTCAKÉPE

SÁTORTETŐS HÁZ AZ ADY UTCÁBÓL

1980-AS ÉVEKBEN 
ÉPÜLT CSALÁDI HÁZ

A HAGYOMÁNYOKAT ÁTÖRÖKÍTENI 
PRÓBÁLÓ SÁTORTETŐS HÁZ

AZ ISKOLA ÉPÜLETE ÚJFALUBAN

TELEPÜLÉSRÉSZEK 4. 
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A HAGYOMÁNYOKAT ÁTÖRÖKÍTENI PRÓBÁLÓ SÁTORTETŐS HÁZ

[   A TEELPÜLÉSRÉSZ JELLEMZŐ  ÉPÜEL-
TE AZ ÚGY NEVEZETT KÁDÁR-KOCKA.
EZ EGY NÉGYZETES ALAPRAJZÚ, ÁLTA-
LÁNOSSÁGBAN 100 NÉGYZETMÉTER 
KÖRÜLI ALAPTERÜLETTEL BÍRÓ, SÁ-
TORTETŐS CSALÁDI HÁZTÍPUS, AMELY-
NEK MAGYARORSZÁGON A HATVANAS 
ÉVEK ELEJÉTŐL, EGÉSZEN A NYOLCVA-
NAS ÉVEK VÉGÉIG TERJED AZ IDŐSZA-
KA. A NYOLCVANAS ÉVEK SORÁN ÉPÜLT 
CSALÁDI HÁZAKNÁL KÜLÖNBÖZŐ HOZ-
ZÁÉPÍTÉSEK, MELLÉKÉPÜLETEK SZÍNE-
SÍTIK EZEN ÉPÜLETTÍPUS KÉPÉT. 
ILYEN TÍPUSÚ LAKÓÉPÜLETBŐL, MINT-
EGY 800 000 DARAB ÁLLHAT AZ OR-
SZÁGBAN. E TÖBBNYIRE KORSZERŰ 
HŐSZIGETELÉS ÉS FŰTÉSI RENDSZER 
NÉLKÜLI HÁZAKNAK HÁROMSZOR AK-
KORA AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁSA, 
MINT EGY ÁTLAGOS LAKÓTELEPEN 
LÉVŐ LAKÁSÉ.
EZEKNEK AZ ÉPÜLETEKNEK A SÁTOR-

TETŐS KIALAKÍTÁSA AZÉRT ALAKULT 
KI ÍGY, MERT A SÁTORTETŐ A LEG-

GAZDASÁGOSABB MEGOLDÁS 
EGY NÉGYZET ALAPRAJZÚ 

ÉPÜLETEN, ELLENBEN 
EGY TÉGLALAP ALAP-

RAJZÚ ÉPÜLETTEL, 
MINT, AMILYE-

NEK 
A RÉGI PA-

R A S Z T H Á Z A K 
VOLTAK, AHOL AZ ÉSZ-

SZERŰSÉG A NYEREGTETŐS 
MEGOLDÁST DIKTÁLTA. UGYANAK-

KOR RÉSZBEN A TELKEKRE VONATKO-
ZÓ ÉPÍTÉSZETI ELŐÍRÁSOK, RÉSZBEN A 
KÖNNYŰ ENGEDÉLYEZTETÉSI ELJÁRÁS, 
VALAMINT A KORABELI TERVEZÉS KEZ-
DETLEGESSÉGE MIATT TERJEDTEK EL A 
KOCKAHÁZAK HAZÁNKBAN.NÉGYZE-
TES ALAPRAJZÚ VÁLTOZATÁTÓL ELTÉRŐ 
MÓDON KIALAKULT L-ALAPRAJZÚ VÁL-
TOZATA IS.   
WWW.WIKIPEDIA.HU   ]

ÚJFALU TELEPÜLÉSRÉSZE EGY 1971-ES LÉGIFOTÓN, SÁRGÁVAL JELÖLVE AZ AZÓTA FELÉPÜLT ÉPÜLETEK

29. oldal TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV - KOCSOLA



TEMETŐ
A Jókai utcában található régi temető, 
mely évszázadok óta a település ősi 
síkkertje. A sík területű temető sírem-
lékei nyugati tájolásúak.
A mai temetőtől északra a 1945 után 
új temetőt is nyitottak a Felvidékről 
betelepített reformátusok részére a 
Papkertben.
A zsidó temető a Rákóczi utca végé-
nek északi oldalán működött.

AZ ISKOLA ÉPÜLETE ÚJFALUBAN

KIS KÁPOLNA A TEMETŐBEN (1887.) A TEMETŐ LÁTKÉPE NAPJAINKBAN

RÉGI SÍRKERT A TEMETŐ KELETI FELÉBŐLRÉGI SÍREMLÉK 1930-BÓL
KONNER KÁROLY PLÉBÁNOS 
SÍRHELYE A 19. SZÁZADBÓL

TELEPÜLÉSRÉSZEK 4. 
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A településen szigetszerűen találhatók működő me-
zőgazdasági és szolgáltató telepek a 61-es út mentén 
a település belterületének É-i és D-i perifériáján.
Nem mindegy hogy ezek a területek, telepek megjele-
nése hogyan illeszkedik természeti és épített környe-
zetükhöz. Ezeknek a településrészeknek tehát nem-
csak településképi, hanem tájképi jelentősége is van 
ezért nagy figyelmet kell fordítani a gondos, illeszke-
dő tervezésükre. Általánosságban megfogalmazha-
tó, hogy a nagyfesztávú, előregyártott, uniformizált 
csarnoképületek telepítése kerülendő.

GAZDASÁGI TERÜLETEK

4. TELEPÜLÉSRÉSZEK
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A lakott területtől K-re, a Túr-vízén túli domboldalakon 
140-210 méteres szintmagasság között három na-
gyobb kiterjedésű kiskertes területet is felfedezhetünk, 
melyek egyedi építészeti karakterükkel érdemelték ki az 
önálló területegység lehatárolást. A szőlőhegy, mint ál-
talában azokon a településeken ahol „hegy” található  a 
domboldalon, dombtetőn fekszik többek között a fagy 
elleni védelem miatt. Kocsola mindhárom „szőlőhegye” 
tájképvédelem alatt áll.
A legszebb présházak földszintes, cserépfedéses, nye-
regtetős kialakításúak, zöldre mázolt nyílászárókkal. 
Emberi léptékű  épületek. A változatos tájhasználatú 
terület  művelési ágai szőlő, kert, szántó és gyümölcsös.
A legnagyobb kiterjedésű Öreg hegyen gyönyörű példá-
ival találkozhatunk a régi ember természetbe illeszke-
dő épített kultúrájának.  A szintvonalon egymás mellé 
sorolt présházak, gazdasági épületek telepítésükkel, 
tömegükkel harmonikusan illeszkednek környezetükbe. 
Az épületek előtti völgy felé eső részeken szántó, mö-
göttük szőlő és gyümölcsös kúszik fel a domboldalra. 
Tájképi szempontból is megőrzendő karaktereket lát-
hatunk itt; a „hegygerinc” vizuális megjelenése, a ré-
tegvonallal párhuzamos (épületek, utak vonalvezetése, 
erdősávok (szegélyhatás)) és merőleges (ültetvények, 
hosszú parcellák) vonalas táji elemek miatt a dombor-
zati viszonyok részleteikben is jól érzékelhetők és teszik 
egyedivé a térség látképét. 
Hogy a meglévő értékek megmaradjanak az utókor 
számára is, a meglévő tradicionális művelésmódot és a 
területhez illő, hagyományokra támaszkodó épületka-
raktert kell erősíteni.

KISKERTEK

KONTYOLT TETEJŰ PRÉSHÁZA FALUVAL SZEMKÖZTI SZŐLŐHEGYEN

SZINTVONALON HÚZÓDÓ PINCESOR LÁTKÉPE

EGYEDI TÍPUSÚ, DE ILLESZKEDŐ PRÉSHÁZ

EGYSZERŰ LOPOTT TORNÁCOS PRÉSHÁZ
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A község NY-i oldalán a Cser alja-patak men-
tén illetve a Túr-víz völgyében völgyzárógátas 
horgásztavak kerültek kialakításra. Kocsolai 
horgásztavak régebben a helyi állami gaz-
daság ívatója volt, mely 1985-től  áll a helyi 
horgászegyesület kezelésben.  B e n n ü k 
horgászható halak az amur, csuka, harcsa, ká-
rász, keszeg, ponty, süllő.
A területen jelenleg  nem rendelkezik jelentős 
épületállománnyal és a tavak szilárd burkolatú 
megközelítése is a jövő feladatát képezi.

REKREÁCIÓS 
TERÜLET

A NYUGATI HORGÁSZTÓ LÁTKÉPE A 61-ES ÚTRÓL TÉLI CSENDÉLET A HORGÁSZTÓ PARTJÁRÓL

A TÚR-VÍZ MENTI VÖLGYZÁRÓGÁTAS TÓ

AMÚR

CSUKA

KÁRÁSZ
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Kocsola külterületére a változatosság  a 
jellemző. Beépítetlen területének jelen-
tős részét a Gyulaji erdőség részét képező 
erdőterületek teszik ki, melyek a korábbi 
fejezetekben részletesen bemutatott or-
szágos ökológiai hálózat tagjai is egyben. 
Az összefüggő erdőtakaró 1057 hektárt 
tesz ki. A völgyekkel, dombokkal szabdalt, 
tagolt felszínű, magas tájpotenciállal bíró 
terület egyik feladata a védett és ritka 
fajok és társulások megőrzése és a ter-

mészetkímélő gazdálkodás kiterjesztése. 
Utóbbi érdekében prioritást élveznek a 
vágásos erdőgazdálkodással szemben az 
állandó erdőborítást biztosító módszerek, 
vagy a gyepek kaszálásának a költési idő-
höz való igazítása. Az utóbbi időszakban 
országszerte egyre nagyobb igény mu-
tatkozik a szabadban történő rekreációs 
tevékenységek iránt, mely összekapcsol-
ható a terület értékeinek természetkímélő 
bemutatásával.

TÁJVÉDELMI TERÜLET

TÁJVÉDELMI TERÜLET HÁTTÉRBEN PRÉSHÁZAKKAL

TÁJVÉDELMI TERÜLET LÁTKÉPE A NAGYMEZŐ UTCÁBÓL

34. oldal TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV - KOCSOLA



GYULAJI ERDŐSÉG MADÁRTÁVLATBÓL GYULAJI ERDŐSÉG

VADREZERVÁTUM
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
A fejezetben a településképi szempontból meghatározó területekre vonatko-
zó, településképi illeszkedést biztosító javaslatokat gyűjtöttük össze, kiegé-
szítve a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlásokkal.
Az előző fejezetekben meghatározott területi lehatárolások szerint, útmuta-
tók formájában „bontjuk ki” a településképi és arculati jellemzőket. A példaér-
tékű, pozitív megoldásokat ábrákkal és a faluból, illetve egyéb hasonló karak-
terű településről származó fotókkal egyaránt szemléltetjük, de ezek mellett 
negatív példákat is rögzítünk a különböző sematikus rajzok segítségével. 

5
TELEPÍTÉS 

A település központi részen az 
utcával párhuzamos utcai épület/
épületszárny telepítés a jellemző 
az újabb épületeknél, mely egy-
fajta zártabb térfalával jelzi hogy 
a falu központjában járunk.
Középület esetében kötelezően, 
magánépület esetében ajánlott 
a hézagosan zártsorú, előkert 
nélküli telepítések szerinti be-
építés. Az épület oldalhatár mel-
letti befordítása (hajlított ház), 
oldalszárny vagy akár félkeretes 
beépítés is illeszkedik a kialakult 
karakterhez. Utóbbiakat inkább 
jelentősebb közintézmény eseté-
ben javasoljuk.

 TELEPÜLÉSKÖZPONT

Javasolt megoldás

Nem javasolt megoldás

JELMAGYARÁZAT:

Vastag 
betűszedés

Kötelezően betartandó előírás mely a településképi 
rendeletben is rögzítésre kerül.
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TÖMEGARÁNY

Az utcával párhuzamos telepítésű épület-
szárny/épület esetében oldalhatáron álló 
beépítésnél a be nem épített „utcai hézag” 
8 méternél nagyobb nem lehet. Az utcával 
párhuzamos főépület mélysége 8-12 mé-
ter között álljon meg.

MAGASSÁG

A falu központjában egységes megjelenést szol-
gálja az épületek  magassága is.  A meglévő egy-
szintes (esetenként földszint+tetőtér beépítés) 
épületek közé épülő új házaknak  hasonló magas-
sággal kell épülniük, mint ahogy környezetükben 
ez jellemző. A túl magas házak eltérnek a telepü-
lésrész karakterétől.
Az épület legmagasabb pontja ne legyen lehet 
13,5 méternél magasabb illetve 10 méternél ki-
sebb.

TETŐFORMA
A településrészen új építés esetén az utcával párhu-
zamos tetőgerincű épületnél tűzfalas vagy konttyal 
lezárt nyeregtetős épület alakítható ki.
A környező beépítésektől kialakítását, formaképzé-
sét, összetettségét tekintve jelentősen eltérő tetővel 
rendelkező épület építése nem javasolt, mert meg-
bontja a meglévő településkép egységét. A mediter-
rán jellegű tető idegenül hat ebben a környezetben is. 
A tetőhajlásszög 35-45 fok közötti értéket vegyen fel.

Nagy épület mélység 
(15m) túl nagy tetői-

dom, kis mélység 
(6m) esetén 

aránytalanul 
kicsi tömeg 

keletkezik.

5. ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
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TELEPÍTÉS 

A településrész épületei döntő többségének tel-
ken belüli elhelyezkedése az K-NY-i tájolású tel-
keknél északi , É-D-i tájolású telkeknél nyugati 
oldalhatárral párhuzamos (fésüs beépítés), 
az utcára merőleges vagy utcára beforduló 
rendszerű (hajlított házas), keskeny előkertes 
(max 6 méter) vagy előkert nélküli kialakítás-
sal. Ezzel a hagyományos  a telepítéssel meglévő 
keskenyebb telkek esetében is jó beépítési lehető-
séghez juthatunk. Ennek egy sajátos típusa az ún. 
fűrészfogas beépítés is előfordul a településrészen. Új 
lakóház építésénél is kövessük a fenti utcára merőleges, 
előkertes telepítést. Újonnan kialakított telekcsoportnál 
pedig, legalább 5,0 m előkert biztosítandó. Az új épület a 
telek homlokvonalától számított 50 méteren belül helyezhe-
tünk el.  A hosszú telek hátsó felében, a domboldalon kialakított 
nagyobb épület megjelenése tájképi szempontból nem kívánatos.
A kialakult keresztcsűrös, valamint hátsókerti beépítés fenntartha-
tó, felújítható és tömegén belül korszerűsíthető. 
A 20 m-t meghaladó telekszélesség esetén, nem zavaró funkciójú épü-
let (pl. nyárikonyha)  a főépülettel szemben lévő oldalhatár utcai részén 
elhelyezhető, illetve megtartható.

ÓFALU

5. ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
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[   FŰRÉSZFOGAS BEÉPÍTÉS: SAJÁ-
TOS TÍPUSA A FÉSÜS BEÉPÍTÉSNEK,  
MELYNÉL AZ ÉPÜLETEK AZ UTCA 
VONALÁHOZ VISZONYÍTVA FERDÉN 
KERÜLTEK TELEPÍTÉSERE, JELLEM-
ZŐEN A FERDE TELEKHATÁR MIATT, 
VAGY A SZINTVONALRA MERŐLE-
GES, LEJTŐVONALLAL PÁRHUZA-
MOS ÉPÍTÉS ÉRDEKÉBEN.   ]

H a s z n á lh a t ó e l ő ke r t  a 
fűrészfogas beépítésnél. A 
homlokzat előtti pompás vi-
rágoskert alakítható ki

A hagyományos falusi gazdálkodó életforma tapasztalatai és fejlődése 
formálta Kocsola településszerkezetét és jelölte ki a telken belüli építmé-
nyek helyét is. A népi építészet ökologikus építészet volt, mert az energia-, 
anyag-, víz, és levegőgazdálkodás tudatos elemei ott vannak az épületek 
telepítésében is. A tájolt elhelyezéssel a meleget igénylő  épületek a kedve-
zőtlenebb égtájú oldalra került. A tájolt telepítés eredménye hogy a porta 
és az épületegyüttes közepe maga a védett udvar. 
A keskeny telkekre jellemző oldalhatá-
ron álló telepítésnél egysoros épülete-
gyüttesünk  (lakóház, istálló, ólak, szín)) 
határolja el a szomszédtól a kedvező 
éghajlat felé tájolt udvarunkat. Figyel-
jük meg, hogy a nagyobb méretű, szé-
lesebb telkeknél  több funkcióval bíró 
s udvarok is kialakulnak, a gazdagabb 
portáknál keresztcsűr választja el eze-
ket egymástól.

[  FÉSŰS BEÉPÍTÉS: AZ 
EGYHELYISÉGSOROS LA-
KÓHÁZ ÉS A GAZDASÁGI 
ÉPÜLETEK A HOSSZOL-
DALI A TELEKHATÁRRAL 
PÁRHUZAMOSAN HE-
LYEZKEDIK EL.]

H a g y o m á n y o s 
f é s ű s b e é p í t é s ű p o r t a  funkcio-

nális elrendezése keresztcsűrrel lezárva. A 
keresztben álló csűr a lakó- és gazdasági 
udvart határolja le mögött kezdődik a kert.

A fűrészfogas beépítésnél a 
t ú l  ke s ke ny e l ő ke r t n é l  a 
közel kerül a ház „éles” sarka 
az utcához

A f ő u t c a m e n t i  f é s ű s , o l d a lh a t á r o n á l l ó   b e é p í t é s  Kocsolán. A la-
kóépület sötét a gazdasági élpületek világos színnel kiemelve.

Példák a kerülendő nem ha-
gyományos beépítésekre

A m a i  ig é nye k n e k m e g-
f e l e l ő e n á t a la k í t o t t   h a-
g y o m á ny o s f é s ű s b e -
é p í t é s ű p a r a s z t i  u d v a r 
funkcionális elrendezése so-
rolt épületegyüttessel illetve 
keresztcsűrös kialakítással
A gazdasági zóna elkülönít-
ve került kialakításra, külön 
megközelíthetőséggel ren-
delkeznek.

P a r a s z t i  u d v a r  hármas  funkcionális elrendezéssel.

5. ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
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