
TÖMEGARÁNY

Az utcaképet az utcai homlokzat 
és tető tömegaránya, illetve ezek 
keskeny telkeken kialakuló ritmu-
sa határozza meg, ha ez a töré-
keny arány felborul azt zavaró 
utcaképi elemként érzékelhetjük. 
Épület, épületszárny, illetve a 
ráépített tető szélessége nem 
haladhatja meg a 9 m-t, a helyi 
területi védelemmel érintett te-
rületen a 7 m-t. Ez által illeszke-
dünk a legjobban a hagyományos  
utcai utcaképhez.
A másik betartandó szabály, 
hogy az épület utcafronti széles-
sége a telek utcai szakaszának 
(homlokvonalának) 2/3-át ne 
haladja meg, 20 méternél széle-
sebb telkeknél pedig a felét.  Az 
lakóépület hosszúsága legalább 
15 méter legyen. Az épület akkor 
lesz arányos, ha a szélesség és 
hosszúság az 1:2 és 1:4 értékek 
között marad.

Az utcafronttól 
hátrébb kialakítandó kiugró 

épületszárnyakat legalább az utcafronti 
épületszélességgel megegyező mértékben ja-
vasoljuk indítani az udvari homlokzaton, hogy 
ne zavarják az egységes, fésűs jellegű orom-
falas utcaképet. A keresztszárny szélessége, 
tetőhajlásszöge ne legyen több, mint a meg-
lévő hosszházas épületé. Ügyeljünk arra, hogy 
ne vágja ketté a kertet első és hátsó kertre.

Fontos az épület emberi léptékére való tö-
rekvés a tömeg megválasztása során.

5. ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ

40. oldal TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV - KOCSOLA



A főépület mögé 
telepített gazdasági épüle-

tünk magassága ne haladja meg a lakóépü-
letünket, méretével is jelezzük annak aláren-
delt „mellék” funkcióját.

TELEPÜLÉSRE, TÁJEGYSÉGRE JELLEMZŐ ÉPÜLETFORMÁK

TELEPÜLÉSRE, TÁJEGYSÉGRE NEM JELLEMZŐ ÉPÜLETFORMÁK

hagyományos téglalap  
alaprajzú („háromosztatú”)

hosszúház melléképülettel
alápincézett

esőcsendestős kódisállásos (fióktetős) tornácos keresztcsűrös

tagolt tömegű nyeregetetős sátortetős, többszintes széles oromfalas

összetett tetős lapostetős hozzáadott tömegű

hosszúház több melléképülettel

Az utcai épületnél nagyobb tö-
megű hátsó gazdasági épület el-
helyezése tilos.
Részesítsük előnyben a haszná-
lati igényekre, a telek méretére, 
formájára  is figyelemmel lévő 
letisztult és egyszerű formákat, 
tömegeket az összetett (pl. ún. 
mediterrán típusú épület) meg-
oldásokkal szemben, utóbbiak a 
település  más, fiatalabb és fiata-
losabb  részin jellemzők.

Alaprajz tekintetében ajánlott a 
hagyományos elrendezés szerinti 
hosszúházas, kis fesztávolságú, 
téglalap alakú befoglaló forma al-
kalmazása, melynek tetőgerince 
a hosszabbik oldallal párhuzamos 
gerincvonallal párosul.

Bővítés során lehetőleg a hozzá-
építés a hosszanti tengely men-
tén történjen a fő épülettömeg 
mögött.

Tetőtérbeépítésnél érzékenyen 
kell megállapítani a térdfal ma-
gasságát, illetve a gerincvonal 
megemelését.
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TETŐFORMA

Egy völgyi falu településképében a tetők látványa a legmeghatá-
rozóbb. A településrészen a hagyományos épületekre az utcára 
merőleges szimmetrikus oromfalas nyeregtető a jellemző, de 
találkozunk a kockaházak esetében összetettebb sátortetővel, 
kontyolt nyeregtetővel is.
Új építés esetén a hagyományos utcaképhez illeszkedő, utcá-
ra merőleges oromfalas nyeregtetős kövessük. A nyeregtető 
előnye a jó beépíthetőségen kívül, hogy a déli felületén napele-

mek, vagy napkollektorok is könnyen 
telepíthetők. A környező beépítések-
től kialakítását, formaképzését, ösz-
szetettségét tekintve jelentősen el-
térő tetővel rendelkező épület építése 
nem javasolt.

MAGASSÁG

A túlnyomórészt földszintes épüle-
tek viszonylag magassága egységes. 
Új házaknak hasonló magassággal kell 
épülniük  mint a környezetük hagyo-
mányos, meghatározó épületeknek.  
A túl magas házak eltérnek a kialakult  tele-
pülésképi jellemzőktől, ez különösen a  dom-
boldalakra telepített épületeknél  előnytelen, 
mert még inkább elnyomhatják az út másik 
oldalán lévő mélyebb fekvésű telkek („alá-
rendelt”) épületsorát.
A földszintes esetenként tetőtérbeépítés 
épületállomány a jellemző. Az épület leg-
magasabb pontja helyi területi védelemmel 
érintett területen  8 méter, Ófalu egyéb terü-
letén 10 méternél ne legyen magasabb.

A terep emel-
kedéséhez, illetve 
süllyedéséhez igazo-
dó épületmagasság 
váltások lágyan, de 
érzékelhetően követik 
és jelzik a domborzati 
viszonyokat.

A m e r e d e k  t e t ő h a j l á s s z ö g ű 
ún. „alpesi” tetőforma építése nem ja-
vasolt.

[   A TÚLNYOMÓRÉSZT 
FÖLDSZINTES ÉPÜLETEK 
MAGASSÁGA NEM EGYSÉ-
GES A TELEPÜLÉSRÉSZEN, 
RÁADÁSUL A KESKENY TE-
LEKSZÉLESSÉGEK NEM VI-
SELIK JÓL A SZOMSZÉDOS 
ÉPÜLETEK NAGY ÉPÜLET-
MAGASSÁGBELI KÜLÖNB-
SÉGÉT. 
MANAPSÁG AZ ELŐÍRÁSOK 
ÉS EGYÉB OKOK MIATT, AZ 
ÉPÜLETEK ÁLTALÁBAN MA-
GASABBAK, SZÉLESEBBEK 
ÉS TERJENGŐSEBBEK MINT 
KORÁBBAN VOLTAK, ÍGY HA 
NEM KEZELJÜK KELLŐ ODA-
FIGYELÉSSEL, ELNYOMJÁK A 
SZOMSZÉDOS RÉGI ÉPÜLE-
TEKET.   ]
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TETŐHAJLÁSSZÖG

Az Öregfaluban a lakóépületek tetőhajlásszöge megközelítőleg azonos a ha-
gyományos épületek esetében. Illeszkedjünk a környezetben kialakult régi 
adottságokhoz. A 37-45 fok közötti tetőhajlásszögön belül a szomszédos 
ingatlantól kis mértékben (+- 5 fok) térjünk csak el.
A magasabb hajlásszögű tető azon túl , hogy egy gazdaságosan kihasznál-
ható tetőtérhez jutunk, erőteljesebbé teszi házunk homlokzati megjelenését. 
Ófaluban a telepítés mellet ez a legmeghatározóbb építészeti karakter!
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nagy nyílás robusztus nyílás nagy nyílás garázsnyí-
lás az utcai 

homlokzaton

aszimmetrikus 
homlokzat, 

nagy ablakokkal

nagy fenti 
ablakok

városias  
ablakrend

aránytalanul 
nagy ablakok

arányos 
nyílások

keskeny 
ablak a 

tengelyen 

tengelytől 
kibillentett 

ablak

szim-
metrikus 
ablakrend

tömör jó arányú 
oromfal

NEM JAVASOLT HOMLOKZATTÍPUSOK

JAVASOLT HOMLOKZATTÍPUSOK

M i t ő l  s zé p e k a  h a g y o m á ny o s f a l v a k é s  é p ü l e t e i k  még 
mai szemmel is? A válasz az aranymetszés szabályában találha-
tó meg, mely természetes egyensúlyt teremt a szimmetria és az 
aszimmetria között. 

E g y s z e -
rű példa a 
n é g y z e t 
aranymet-
szés ki-
s zer ke s z-
tésére.

HOMLOKZAT

A hagyományos patinás épülettervezésben falfelület aránya 
a nagyobb („anyafelület”) és ehhez képest nagyságrenddel 
kisebb az ablaknyílások összfelülete. A hagyományos kes-
keny méretű, álló téglalap nyílászárók alkalmazása javasolt 
elsősorban. Nagyobb ablakfelületeket csak a tornácszerűen 
hátrébb húzott belső falsíkra javasolt helyezni, vagy vázas, 
oszlopos szerkezetek, pillérek közé.  Az oromfalon lehetőség 
szerint csak szellőzőnyílás méretű nyílást helyezzünk el, itt 
az ablakoknak alacsonyabbaknak és kisebbeknek kell lennie, 
mint az alattuk lévő földszintieknek. Az ablakok kiosztása 
legyen egyszerű, figyelve a fal súlyponti tengelyét. Erre a 
tengelyre akkor is figyeljünk, amikor pl. vakolatdíszeket vagy 
padlás bevilágítót helyezünk el. Az ablak vagy éppen ten-
gelybe essen, vagy tudatosan legyen attól eltérő helyen. A 
tengelytől csak egy kissé eltolt nyílások diszharmonikus ha-
tást kelthetnek. A tervezésnél bátran használjuk az arany-
metszést (lásd mellékelt segédábrákat!). 
Árnyékolásra zsalugátert, spalettát használjunk redőny he-
lyett. Az épület utcai homlokzatára ne építsünk erkélyt, log-
giát vagy az arányokat felborító garázskaput.

[   ARANYMETSZÉS: A ÉS B (A>B) AZ ARANYMETSZÉS SZE-
RINT ARÁNYLIK EGYMÁSHOZ, HA AZ EGÉSZ (A+B) ÚGY 
ARÁNYLIK A NAGYOBBIK RÉSZHEZ (A), AHOGY A NAGYOB-
BIK RÉSZ (A) A KISEBBIK (B) RÉSZHEZ   ]
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Épületeink megjelenését és hangulatát a nyí-
lászárók mérete, arányai és tagoltsága is 
nagyban befolyásolja. 
A hagyományos nyílásrend a történeti tele-
pülésrészen is megfigyelhető: két vagy há-
rom osztatú ablak, mely az utcai homlokzaton 
szimmetrikus kialakítással kerül beépítésre,  a 
homlokzat oldalán pedig tornácajtó, vagy tor-
nácnyílás(ablak). 
Új nyílásrend kialakításánál ennek az osztás-
rendnek a követése javasolt. Hagyományos 
épületünkön az eredeti (építéskori) nyílás-
rendet és méreteket ne változtassuk meg, ha 
megtörtént lehetőleg a következő felújítás 
során térjünk vissza az eredetihez ez vonat-
kozik a pinceépületekre is. A beépítésre kerülő 
ablakok legyenek álló téglalap alakúak. Javasolt 
szélességük 0,9-1 m, magasságuk 1,5-1,7 m. A 
régi épületekhez nem illik az osztás nélküli nyí-
lászáró, ezért ne építsünk be egybeüvegezett 
nagy felületű négyzetes ablakokat.
Amennyiben modern épületet építünk a nyílás-
zárók álló téglalap jellegével, vagy osztásával 
teremtsük meg a kapcsolatot az épített hagyo-
mánnyal.
Tetőtér beépítés esetén csak tetősík ablakot 
alkalmazzunk. Álló ablak csak a tetősíkon belül 
alakítható ki.
Az árnyékolást fa zsalugáterrel, spalettával 
oldjuk meg. Ha ragaszkodunk a  redőnyhöz azt 
lehetőleg fából, vagy fóliázott műanyagból, 
rejtett redőnyszekrény kialakításával valósít-
suk meg.

AJTÓK, ABLAKOK

Széles 3 osztatú ablakHelyette két  álló ablak Helyette vázas, osz-
lopos szerkezetekkel, 
pillérekkel osztott  ab-

lakfelület

A felső sarokból húzott 
ív a függőleges oldalt a 
felső részben metsz-
sze el.

JAVASOLT ABLAKTÍPUSOK NEM JAVASOLT ABLAKTÍPUSOK

[  HA AZ ÁTLAGOS-
NÁL TÖBB FÉNYRE 
VAN SZÜKSÉGÜNK, 
AKKOR AZT NE AZ 
ABLAKOK NÖVE-
LÉSÉVEL ÉRJÜK EL. 
JOBB MEGOLDÁS 
HA VÁZAS, OSZ-
LOPOS SZERKE-
ZETEK, PILLÉREK 
KÖZÉ TERVEZTE-
TÜNK NAGY ÜVEG-
FELÜLETEKET.   ]
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HOMLOKZATKÉPZÉS, 
ANYAGHASZNÁLAT
Az épületeink burkolása, vakolatának színezése, megmunkálása 
minden korban kedvelt tulajdonosi eszköz. Megfontoltan válasszunk 
a lehetőségek szinte korlátlan tárházából. Keressük a természetes 
anyagokat a homlokzatunk kialakítása során!
Ófaluban elsősorban a vakolt homlokzati felületek jellemzőek. Lát-
szó betonburkolatokat családi házaknál nemigen javasolunk. A színek 
esetében a fehér mellett a halvány sárga-fehér összeállítása a java-
solt. Az erősen tagolt homlokzatoknál kerüljük az erőteljes kontrasztú 
színalakítást. A sima, tagolatlan felületeknél ellenben szükség lehet a 
megfelelően kiválasztott, nagyobb színellentétek alkalmazására.
Az ajtók, ablakok anyagára hagyományosan a fa jellemző, de elfo-
gadható megoldás a fát utánzó műanyag nyílászárók használata is. 
A javasolt színek a hagyományos jellegű épületeknél a barna, méreg 
zöld és okker sárga. 
A tornácoszlopok hagyományos anyaga az épülettel megegyező fa-
lazott téglapillér, illetve a fa oszlop.  
Tetőhéjazat esetében törekedni  kell a hagyományos kialakítású, ége-
tett agyag cserépfedésre.
A közterületről feltáruló homlokzaton antenna, égéstermék-elvezető 
és légkondicionáló berendezés látható módon nem helyezhető el.
Az épületek egységét javítja, ha a főépület, a melléképület és a kerí-
tés szín és anyaghasználatára az egységesség lesz a jellemző. Színek 
tekintetében a harsány, rikító színhasználat, vagy a túl élénk anyag-
használat (pl. rikító színű fémlemez, vagy egyéb anyagú fedés, burko-
lat és felületképzés) kerülendő. Az erős, sötét színeket csak kis felü-
leten, épületrészeken javasolt használni (pl. ablakok, tagozatok).4-5 
fajta színárnyaltnál egy ingatlan esetében nem érdemes többet 
használnunk. A túlszínezett épület hamar elveszíti érdekességét.
A belső utaknál alkalmazhatunk bontott téglát is a kevésbé igénybe-
vett felületeknél.

[ HA NEM DIVATOS, HANEM IDŐTÁLLÓ HÁ-
ZAT SZERETNÉNK ÉPÍTENI, AKKOR TUD-
NUNK KELL, HOGY A RÉGIEK ÉPÍTÉSZETE 
NEMCSAK A JÓÍZLÉS MIATT VOLT MAGA-
SABB SZÍNVONALÚ A MODERN ÉPÍTÉSZET-
NÉL, HANEM AZÉRT IS, MERT MÉG NEM 
VOLTAK NAGYIPARI ÉPÍTŐANYAGOK, AMIK-
BŐL BÁRMIT ÖSSZELEHETETT TÁKOLNI. 
NEM NAGYON LEHETETT ELRONTANI AZ 
ÉPÜLETEKET, NEM VOLT MIBŐL. AZ IPA-
ROSOK ÉS A MESTEREMBEREK KEZE ALÓL 
TERMÉSZETES ÉS NEMES ÉPÍTŐANYAGOK-
BÓL JÓ ARÁNYÚ HÁZAK KERÜLTEK KI.   ]

5. ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ

45. oldal TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV - KOCSOLA



TORNÁCOK
A magyar népi építészet leghatásosabb formai 
eleme az udvari oldalon végigfutó pillérsoros, 
vagy mellvédes pillérsoros tornác. Az arányos, 
tornácos épületek utcáról feltáruló sora karakte-
res utcaképet képez.
A tornác átmeneti tér mely nem csak rossz idő-
ben hasznos, hanem például a nyári tikkasztó 
melegben is árnyékolja déli homlokzatunkat. Az 
régi településrészben több  helyütt megfigyel-
hetjük a tornácok szép példáit főleg a helyi vé-
dett épületeken. A pillérek készülhetnek az épület 
anyagából is, de Kocsolán a fából faragott meg-
oldások az elterjedtek.
A meglévő tornácok megőrzendők, beépítésük 
elkerülendő. Ahol mégis megtörtént újbóli meg-
nyitásuk a településkép és az épület megjelenése 
szempontjából is rendkívül előnyös megoldás.
Új épület tornáckialakításával és esetleges újsze-
rű átgondolásával tovább vihetjük e hagyományt 
új otthonunkba.
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LAKÓÉPÜLETEK SZÍNEZÉSE
Hogy környezetünket otthonossá tegyük, 
a színek segítségét is igénybe vehetjük, de 
vigyázzunk, mert ez kétélű fegyver. Az aláb-
biakba pár olyan összefüggésre kívánjuk 
felhívni a figyelmet, melyekre a harmonikus 
megjelenésű épületünk kialakítása során fi-
gyelemmel kell lennünk. 
Azt talán mindenki tudja, hogy a meleg szí-
nek közelítenek, a hideg színek távolítanak, 
de azt is fontos tudnunk, hogy ha valamely 
tömeg érzetét növelni akarjuk, azt nagyon 
világos vagy telített színűre kell színez-
ni. Többek között ezért is nem célszerű  az 
amúgy is nagy felületű és tömegű lakóépü-
leteknek telített homlokzati színt adni.
Az épületelemek, tagozatok, pillérek és 
nyílászárók különböző viszonyban vannak 
egymással. Általános szabály, hogy az ab-
lak és ajtókeretek, tagozatok és lábazatok 
színénél előnyös, ha azok a fallal rokon szí-
nekből kerülnek  kialakításra, de telítettsé-
gük és világosságuk mégis eltér attól. A fe-
hér fal mindig jó döntés, de ugyanúgy lehet 
szép egy sötétebb és telítettebb színezetű 

homlokzat is. A tagozatoknak világosabb 
színükkel kell jelezniük, hogy azok síkja kö-
zelebb van hozzánk. Ellenben az ablak és 
ajtótokok színezete jó ha eltér a fal színétől 
és jelentős világossági és telítettségi kü-
lönbség is van köztük.
A gazdagon tagolt régi parasztház kevés-
bé kívánja az erőteljes szín kontrasztokat, 
mert a kisebb kontrasztok is erőteljes hom-
lokzati megjelenítést adnak a tagolásoknak. 
A nagyobb színellentétekre a sima, tagolás 
nélküli homlokzatok esetében van csak 
szükség.
Színek tekintetében a harsány, rikító szín-
használat, vagy a túl élénk anyaghaszná-
lat (pl. rikító színű fémlemez- vagy egyéb 
anyagú fedés, burkolat és felületképzés) 
mindig kerülendő. Az erősebb, sötét színe-
ket csak kis felületen, épületrészeken java-
solt használni (pl. nyílászáróknál). 4-5 fajta 
színárnyaltnál egy ingatlan esetében nem 
érdemes többet használnunk, mert a túlszí-
nezett épület hamar elveszíti érdekességét.
A homlokzatokra a hagyományos fehér, tört 
fehér és a lenti földszínek árnyalatait java-
solja a kézikönyv, melyek vizuális megjele-
nését a jobboldali ábrák mutatják be.

Telített „papagáj” színek

[   A FÖLDSZÍNEK: 
A VÖRÖS-NARANCS-SÁRGA-SÁRGÁSZÖLD 
SZÍNTARTOMÁNY KEVÉSSÉ TELÍTETT ÉS KÖZE-
PESEN SÖTÉT ÁRNYALATAIT NEVEZZÜK FÖLD-
SZÍNEKNEK. EZEK A TALAJ, A HOMOK, EGYES 
KŐZETEK, AZ AVAR, A FÁK KÉRGÉNEK ÉS A FÖLD-
FESTÉKEK SZÍNEI. A TEREPSZÍNŰ KATONAI ÖL-
TÖZET FOLTJAI MIND FÖLDSZÍNŐEK. ELSŐSOR-
BAN GYŰJTŐNÉVKÉNT HASZNÁLJUK.   ]
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RÉSZLETEK
Sok olyan építészeti elem, megoldás, kerti 
építmény  vagy műtárgy létezik mely por-
tánkat és azon keresztül a településképet 
is  formálja, annak esztétikai megjelenését 
emeli.  A következőkben ezekre mutatunk 
be pár jó megoldást.
Fő szabály, hogy az átépítés során töre-
kedjünk az értékes részletek a megóvásá-
ra. Ezek lehetnek például szerkezeti meg-
oldások is, a megemelt attikafal és a tető 
találkozása, tűzfallépcső, homlokzati elem 
egy szépen megmunkált pillérfejezet, bá-
dog padlásszellőző vagy régi esőcsatorna.
Házunk és kertünk találkozási pontjai foly-
ton változó, gazdagodó élményanyagot kí-
nálnak. A ház mellé bekúszó növényanyag  
évről évre, évszakról évszakra más képet 
mutat. A növények az épületen egyrészt 
hangulatteremtő, díszítőelemek, másrészt 
hatékony, természetes eszközei az ener-
giatudatos életmódnak – árnyékolnak!
A múlt század elejét idéző felújított, gyak-
ran már nem működő kutak megteremtik a 
településen belül az időbeni folytonosság 
érzetét és gyöngyszemként díszítik a tele-
pülés portáit.
A térségben is jellegzetes építészeti arcu-
lati elem a nyers tégla használata kerítés-
nél vagy akár épület homlokzati architek-
túrájának kialakítása során. Alkalmazzuk 
bátran a kézi vetésű „girbegörbe” bontott 
téglát!
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A melléképítmények, kerti építmények te-
lepítésére a keskenyebb telekszélességek 
miatt elsősorban a hátsókertek alkalma-
sak és csak szélesebb telek esetében he-
lyezzük ezeket az oldalkertbe.
Törekedjünk arra, hogy a főépületünk 
gondosan kiválasztott héjalása, anyag-
használata, színvilága ezekben az épít-
ményekben is visszaköszönjön, ezáltal 
biztosítva az egységes építészeti arcu-
latot portánkon. Sok helyütt látható kö-
vetendő példa  a régi, funkcióját elvesztő 
gazdasági épületek, górék, ólak, istállók 
átalakítása. 
Új építés esetében merítsünk ezek épí-
tészeti arculati elemeiből, arányaiból. 
Amennyiben gépjárműtárolót építünk, 

lehetőleg a telek hátsó részét használ-
juk fel, ha az épület lehetővé teszi, an-
nak bővítményeként. Ebben az esetben 
ügyeljünk arra, hogy a tároló illeszkedjen 
a meglévő épülettömegünkhöz, annak 
arányait, telepítésének jellegét ne befo-
lyásolja kedvezőtlenül. 
A kisebb telekméretnél sok esetben túl-
zsúfolttá válnak a telkek hátsó részei, 
ezáltal csökkentve a telek zöldfelületét. 
Mérlegeljünk tehát a melléképületek ki-
alakítása előtt, kerüljük az olyan tömegű 
melléképületek kialakítását, amelyek el-
nyomják főépületünk megjelenését.
Míg tárolót csak a telkünk hátsó részébe, 
pergolát az oldalkertbe is építhetünk, ha 
elegendő tér áll rendelkezésünkre.

MELLÉKÉPÜLETEK ELHELYEZÉSE
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A mellék-
épületet a 

főépület mögé 
soroljuk.

Keresztcsűrös 
melléképület 
telepítés.

garázs

garázs

A főépülettel párhuzamos telepítéssel, 
azzal szemben amennyiben ingatla-
nunk szélessége engedi inkább csak kis 
méretű építményt (pl. nyári konyhát) 
építsünk. Ennek van helyi hagyomá-
nya.
Az egyéb nagyobb alapterületű mellé-
képületeket, gépjárműtárolót soroljuk 
a főépület mögé,a  telkünk hátsó felé-
be, a főépület bővítményeként, a telek 
egysoros elrendezéséhez igazodva. 
Ügyeljünk arra, hogy a tároló illesz-

kedjen a meglévő épülettömegünkhöz, 
annak arányait, telepítésének jellegét 
ne befolyásolja kedvezőtlenül. A csat-
lakozó melléképület alacsonyabb tető 
magasságával, jelzi „alárendelt” funk-
cióját a lakóépülethez képest.
Hosszabb lakóépület esetében mellék-
épületünknek keresztcsűrös beépítés-
sel is kialakíthatjuk. Ennek kialakítása 
fokozottan ügyeljünk a főépületünkkel 
és a helyi építészeti hagyományokkal 
való összhangra.

Kis méretű 
nyárikonyha az 
épület mellett 
garázs az épü-
let mögött.
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KERÍTÉSEK 
Az utcafronti kerítésünk kialakítása során illeszked-
jünk a környezetünkben kialakult magasságokhoz, 
anyaghasználathoz és megoldásokhoz. 
Általánosságban elmondhatjuk, hogy a területeken 
a kerítés csak az utcavonalas beépítés esetében le-
gyen tömör, mert előkertes beépítésnél elzárt jelleget 
kölcsönöz az épületnek és a kialakult utcaképhez sem 
illik. Előkertes beépítésnél az áttört jellegű középma-
gas megoldás az előnyös. 

Ebbe az esetben maga a kapuzat is legyen áttört.
Anyagát tekintve jó megoldás az épített pillérekkel ta-
golt, tégla, kő lábazaton létesített fa vagy kovácsolt-
vas kialakítású mezők sora, de szép megoldást ad a 
léckerítés is.
A történeti településrészen  a kerítés magassága 1,6-
1,8 méter között álljon meg.
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KERTEK
Minden településrészen fontos az épüle-
tek harmonikus tájba illesztése, és hogy 
épületeinknek megfelelő zöld hátteret 
biztosítsunk, ami egyben véd a hőségtől, 
széltől, és árnyékot is ad.
Épületeinket csak részlegesen takarjuk 
növényzettel, a kert legyen bensőséges, 
ahol nem tárul fel egyszerre annak minden 
szeglete a külső szemlélő előtt. Ugyanak-
kor ne zsúfoljuk tele, hagyjunk nagyobb 
szabad felületeket, melyek a különböző 
tevékenységekhez helyszínül szolgálhat-
nak. A különböző használatú tereket ki-
sebb kerítésekkel, sövényekkel elválaszt-
hatjuk, megjelölhetjük.
Faültetésnél kerüljük az egész évben ár-
nyékot adó, és bár igen népszerű, de tá-
jidegen örökzöldeket, különösen az épü-
let előtt.  Az igen népszerű tuja sajnos 
tájidegen, hajtása, toboza mérget termel 
és pusztítja környezetének a növényeit. A 
hátteret  és keretet nyújtó fásítás javasolt. 
A ház méreteinek érzetét a környező nö-
vényzettel befolyásolhatjuk. Szándékunk 
szerint magas növényzettel csökkenthet-
jük, alacsony növényekkel növelhetjük a 
ház méretének érzetét.
Ne feledjük, hogy a leghatékonyabb, és 
ökologikusan a legkedvezőbb napvé-
delmet az egyre melegedő nyarainkon a 
lombos fáktól kaphatjuk. Tudatos telepí-

tésekkel megvédhetjük falainkat, ablakainkat, 
tetőfelületünket a nyári túlmelegedéstől, és nem 
utolsósorban egy hangulatos kerthez is jutha-
tunk.
Az előkert kialakítása nagyon fontos. Csem-
pésszük be a településre jellemző anyagokat, táji 
jellegzetességeket.
Az előkertben szélesebb épület esetében annak 
horizontális jellegét hangsúlyozó függőleges 
növényzetet telepítsünk, keskenyebb épületnél 
pedig az alacsonyabb növénytársulások javítják 
épületünk arányait.
Keskeny  előkert esetében ne ültessünk oda fá-
kat, magas sövényt, mert elnyomja a homlokza-
tunkat, illetve gyökere veszélyeztetheti az épü-
letszerkezetet. Amennyiben mégis lehetőségünk 
nyílik az itt történő növényesítésre, az ültetésre 
váró fák, cserjék helyének megválasztásakor ve-
gyük figyelembe a ház homlokzati kialakítását, 
nyílásrendjét. Házunk bejáratához, ablakunk kö-
zelében, teraszunk előtt helyet kaphat a babaró-
zsa, gyöngyvessző, japánbirs. Zárhatjuk kertünk 
végét orgonabokrokkal. De nincs parasztudvar 
bodza vagy éppen levendula nélkül se.
Minél kevesebb legyen a burkolt felület,  töre-
kedjünk az épületen használt vagy megjelenő 
anyagok használatára a kerti építményeknél és a 
kertben is. A kevés de egységes anyaghasználat 
harmonikussá teszi a kertet.
Általános javaslat, hogy lehetőség szerint a helyi 
természeti adottságokhoz és hagyományokhoz, 
meglévő növényzethez illeszkedő fajokat válasz-
szunk.

szilvarózsa

nyáriorgona

egybibés galagonya

örökzöld puszpáng

közönséges orgona
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TELEPÍTÉS 

Újfalu kertvárosias jellegű településré-
szén a jellemzően utcafronton sátor-
tetős, négyzetese tömegű fő- és hátra 
nyúló melléképületeivel „L” alakot for-
mázó, hajlított házas épületei a K-NY 
tájolású telkeken az északi, az É-D-i 
tájolású telkeken a keleti oldalhatárra 
kerültek telepítésre.
Új épület elhelyezésénél illeszkedjünk a 
kialakult, szomszédos épített környe-
zetünkhöz és ezen belül az előkertek 
jellemzően 5-6 méteres nagyságához.
A telek közepére vagy hátsó felébe ter-
vezett nagy előkertes, zártsorú vagy 
éppen előkert nélküli telepítés nem elfo-
gadható megoldások.

ÚJFALU
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TÖMEGARÁNY

A lakóépületek legnagyobb utcafronti szé-
lessége a 10 métert ne haladja meg, ellenben 
a hosszúsága legalább 10 méteres legyen. A 
mélységi jellegű, nyújtott téglalap alaprajz az 
elfogadható telepítési mód.

MAGASSÁG

Az egyszintes épületek  leg-
magasabb  magasságát a helyi 
építési szabályzat 4,5 méterben 
rögzíti.
A jellemző szintszám (alagsor+)
földszint+tetőtér beépítés. 
Az épület legmagasabb pontja a 
11 métert ne érje el.

TETŐFORMA

A különböző korú beépítés tető-
formái szintén változatosak min-
tázatot mutatnak. Legjellemzőbb 
az egyszerű sátor , illetve ennek 
összetettebb változatai Lehe-
tőleg kerüljük a  túlságosan tör-
delt, összetett tetőformákat és 
részesítsük előnyben egyszerűbb 
tetőidomokat.
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TETŐHAJLÁSSZÖG

A lakóépületek tető hajlásszöge megválasztásánál il-
leszkedjünk a környezetben kialakult  adottságokhoz. 
A 35-45 fok közötti tartományon belül olyan hajlás-
szöget válaszzunk lehetőség szerint amely nem vagy 
csak kis mértékben tér el a szomszédos ingatlantól.

HOMLOKZAT

Kerüljük a tagolatlan, nagy üveg-
felületű nyílászárókat. Az orom-
falon az utcai homlokzaton el-
helyezett ablaknál csak kisebb 
méretű nyílászáró helyezhető el.
Az utcai homlokzaton ne építünk, 
alakítsunk ki erkélyt, loggiát és 
garázskaput.

KERÍTÉS

A településrészen az át-
tört legfeljebb 1,6 m ma-
gas kerítések építése elfo-
gadható.
Anyaguk tekintetében a 
lábazatos vagy a nélkü-
li, tégla, fa vagy fémből 
készült építészeti kont-
extusba illesztett „fiata-
los”, minimál megoldások 
egyaránt elfogadhatóak 
amennyiben az illeszkedik 
épületünk sílusához. 
Az ipari, drót vagy beton 
kerítés építése nem elfo-
gadható.

A tetőhajlásszög meg-
felelő, de a szomszédos 
épülettől nagyobb mér-
tékben tér el mint 5o!

nagy nyílás

robusztus nyílás

nagy nyílás

garázsnyílás 
az utcai hom-

lokzaton

aszimmetrikus 
homlokzat, nagy 

ablakokkal

nagy fenti 
ablakok

aránytalanul 
nagy ablakok

„városias” 
ablakrend

NEM JA-
V A S O L T 
HOMLOK-
Z AT TÍPU-
SOK

JAVASOLT HOMLOKZATTÍPUSOK
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Épületeink megjelenését és hangu-
latát a nyílászárók mérete, arányai 
és tagoltsága is nagyban befolyá-
solja. 
A hagyományos nyílásrend a törté-
neti településrészén megfigyelhe-
tő: két vagy három osztatú ablak, 
mely az utcai homlokzaton szim-
metrikus kialakítással kerül beépí-
tésre,  a homlokzat szélén pedig 
esetenként tornácnyílás.
Új nyílásrend kialakításánál ennek 
az osztásrendnek a követése ja-
vasolt. Hagyományos épületünkön 
az eredeti (építéskori) nyílásrendet 
és méreteket ne változtassuk meg, 
ha megtörtént lehetőleg a követke-
ző felújítás során térjünk vissza az 
eredetihez ez vonatkozik a pince-
épületekre is. 
Amennyiben modern épületet épí-
tünk a nyílászárók álló téglalap jel-
legével, vagy osztásával teremtsük 
meg a kapcsolatot az épített ha-
gyománnyal.
Tetőtér beépítés esetén csak tető-
sík ablakot alkalmazzunk. Álló ablak 
csak a tetősíkon belül alakítható ki.
Az árnyékolást fa zsalugáterrel, 
spalettával oldjuk meg. Ha ragasz-
kodunk a  redőnyhöz azt lehetőleg 
fából, vagy fóliázott műanyagból, 
rejtett redőnyszekrény kialakításá-
val valósítsuk meg.

AJTÓK, ABLAKOK
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H O M L O K Z A T K É P Z É S , 
ANYAGHASZNÁLAT
Az épületeink burkolása, vakolatának szí-
nezése, megmunkálása minden korban 
kedvelt tulajdonosi eszköz. Megfontoltan 
válasszunk a lehetőségek szinte korlátlan 
tárházából.
Keressük a természetes anyagokat a 
homlokzatunk kialakítása során!
A történeti településrészen elsősorban a 
vakolt homlokzati felületek jellemzőek. A 
színek esetében a fehér mellett a halvány 
sárga-fehér összeállítása a javasolt. Az 
erősen tagolt homlokzatoknál kerüljük az 
erőteljes kontrasztú színalakítást. A sima, 
tagolatlan felületeknél ellenben szükség 
lehet a megfelelően kiválasztott, nagyobb 
színellentétek alkalmazására.
Az ajtók, ablakok anyagára hagyományo-
san a fa jellemző, de elfogadható meg-
oldás a fát utánzó műanyag nyílászárók 
használata is. A javasolt színek a hagyo-
mányos jellegű épületeknél a barna, méreg 
zöld és okker sárga. 
Tetőhéjazat esetében törekedni  kell a 
hagyományos kialakítású, égetett agyag 
cserépfedésre.
A közterületről feltáruló homlokzaton an-
tenna, égéstermék-elvezető és légkon-
dicionáló berendezés látható módon nem 
helyezhető el.
Az épületek egységét javítja, ha a főépület, 
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a melléképület és a kerítés szín és anyag-
használatára az egységesség lesz a jel-
lemző. Színek tekintetében a harsány, rikító 
színhasználat, vagy a túl élénk anyaghasz-
nálat (pl. rikító színű fémlemez, vagy egyéb 
anyagú fedés, burkolat és felületképzés) ke-
rülendő. Az erős, sötét színeket csak kis felü-
leten, épületrészeken javasolt használni (pl. 
ablakok, tagozatok). 4-5 fajta színárnyaltnál 
egy ingatlan esetében nem érdemes többet 
használnunk. A túlszínezett épület hamar el-
veszíti érdekességét.
A belső utaknál alkalmazhatunk bontott tég-
lát is a kevésbé igénybevett felületeknél.
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