5. ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ

GAZDASÁGI TERÜLET
TELEPÍTÉS
Új épület telepítése során fontos az
épített, illetve a környezeti és tájképi adottságokhoz való illeszkedés.
Az épületetek ne szétszórtan, hanem - ha a technológia megengedi -, a helyi építési szabályzatban
meghatározott építménymagasság
háromszorosán belüli távolságon
belül kerüljenek telepítésre.
A gazdasági épületek telepítése során lehetőleg kerüljük a túlságosan
hosszú, vonalas jellegű tagolatlan
épületeket, az összetett alaprajzi
formákat és a szintvonalakra merőleges telepítést.

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

NÖVÉNYTELEPÍTÉS
A hosszabb vonalas jellegű építményeket fasorral, többszintes,
honos növényzettel, árnyékoló
puffer határoljuk.

KERÍTÉS
A telephelyek külső megjelenését alapvetően meghatározza a
kerítések jellege. A funkcióhoz illő
áttört kerítések építése javasolt:
ipari táblás kerítések fém oszlop,
vagy falazott pillérekkel, maximum 2 méteres magassággal.
Előnyös, ha a kerítés növényzettel befuttatva kerülnek kialakításra
Színezése anyagszín, zöld, barna
ipari funkció esetében szürke színárnyalatú legyen.
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Kortárs, de hagyományos mezőgazdasági
épület-megoldások Rieschl Gábor nyomán.

TÖMEG, HOMLOKZATKÉPZÉS,
ANYAGHASZNÁLAT,
ZÖLDFELÜLET
A vidéki mezőgazdasági jellegű üzemek kapcsán gyakran a
koszos és sokszor igénytelen módon átépített, toldalékolt (tákolt) épületekre, a tájat elcsúfító mobil konténerekre lakókocsikra asszociálunk. Törekedjünk az igényes megoldásokra.
Az állattartó és gazdasági épületeknek megvan a maga formai racionalizmusa, ugyanakkor nemes arányokat, célszerű,
természetes anyaghasználatot kell, hogy tükrözzenek. Elsősorban tehát a hagyományos tégla, vakolt, fa felületek kombinációját javasoljuk, de a modernebb kortárs megfogalmazású
beton és/vagy üveg felületeket is alkalmazhatunk.
A nagyfesztávú, előregyártott, uniformizált csarnokok telepítése lehetőleg kerülendő.
A színválasztás során a rikító, telített színek kerülendők. Javasolt az anyagszínű, fehér, szürke és barna színek árnyalatainak
alkalmazása a nagyobb felületek esetében.
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REKREÁCIÓS
TERÜLET
TELEPÍTÉS
Az álló vizek és vízfolyások partjától
számított 50 m-es sávban a halgazdálkodás, horgászat céljait szolgáló
építmények kivételével épület nem
helyezhető el.
Új horgászház telepítése során fontos
az épített, illetve a tájképi adottságokhoz való illeszkedés.
Legelőnyösebb, ha a létesítendő épületek nem szétszórtan, hanem csoportosan, az állóvízől azonos távolságra, a tóra merőleges telepítéssel
kerülnek felállításra.
TETŐFORMA
A rekreációs területeken az összetett,
sátortetős tetőidom és a lapostető
kivételével minden tetőforma megengedett. Javasolt az egyszerű, gazdaságosan kihasználható szimmetrikus
nyeregtető használata.

NÖVÉNYTELEPÍTÉS
A funkcionálisan elkülönülő részeket, vagy a technológia létesítményeket a fasorral, többszintes, honos
növényzettel, árnyékoló,
puffer határoljuk.
Fontos az területegység
határainál
mezővédő
szegély fásítás alkalmazása (pl. szomszédos szántó
mentén).
KERÍTÉS
Tömör kerítés nem építhető. Sövény, fa anyagú áttört lábazat nélküli kerítés
vagy vadháló állítható fel
utóbbi mögött élősövény,
vagy futónövény telepítéssel.
A könyv szerzői a természetes élő sövény vagy
fonott kerítés építését javasolják.

TÖMEG
Kerüljük a túlságosan széles vagy
hosszú, vonalas jellegű épületeket
és az összetett alaprajzi formákat.
Törekedjünk ara hogy minél kisebb
homlokzati felület (homlokzat+tető)
jelenjen meg a tájképben.
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KISKERTEK
TELEPÍTÉS
A kiskertes területeken a szabadonálló épületek és a közterület
között a történetileg kialakult
távolság tartandó. Az épület és
a közterület határa közötti távolság nem lehet kisebb 5 méternél.
Keskenyebb telkek esetében új
épület elhelyezésénél az utcára
merőleges szabadonálló telepítés a javasolt megoldás.
Szélesebb parcelláknál a párhuzamos tetőgerinc is gyakori telepítési mód.
MAGASSÁG, TÖMEG
A területen maximum a pince+
földszint+tetőtér beépítés lehetséges. Az épület szélessége 7
méternél, hosszúsága 10méternél ne legyen nagyobb mert a túl
nagy tömegű és magas épületek
nem illeszkednek a kialakult beépítésekhez.
Az építménymagasság legfeljebb
4,5 métert érhet el.
Az épület legmagasabb pontja
a 8 métert ne haladhatja meg.
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A z
új épületeket, építményeket a
terepadottságokhoz illeszkedően,
annak maximális figyelembe vételével kell elhelyezni kerülendő a tájromboló tereprendezéseket .

TETŐFORMA
A szabadonálló épületeknél az egyszerű oromfalas, szimmetrikus, a
hosszoldallal párhuzamos 30-45
fok közötti nyeregtető a gyakori.
Illeszkedjünk a kialakult hagyományokhoz, kerüljük az összetett tetőformákat.

A zártkertekhez
illeszkedő kerítéstípusok

KERÍTÉS
Az áttört, alacsony kerítések az
elfogadható térhatároló elemek a
zártkertes területeken.
A tömör zárt kerítések nem illeszkednek a szűk dűlőutakhoz és a
tájkép érvényesülése szempontból
is kifogásolhatók azon túl, hogy a
telek benapozását is negatívan befolyásolnák.
Oldalsó telekhatárra léckerítés,
befuttatott vadkerítés vagy egyéb
zöld kerítés (sövény, bokor, vessző
kerítés) javasolt.

A zártkertekhez
nem illeszkedő
kerítéstípusok
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RÉSZLETEK

Az új gazdasági épületünket a tájba illesztve, a tájképvédelmi, a védett területek szempontjait figyelembe véve, hagyományos anyaghasználat mellett, 35-45 fok közötti tetőhajlásszöggel, alacsonyabb épületmagassággal, korlátozott
alapterülettel, a helyi identitást megőrző építészeti gesztusokkal javasoljuk telepíteni.
A kiskertes terület épületei között is több olyan építészeti
részletmegoldással találkozhatunk melyet új hétvégi ház,
présház vagy pince építésekor/átalakításakor felhasználhatunk mi is és ez által a településképünk színvonalát növelhetjük. A következőkben ezekre mutatnánk be pár jó megoldást.
Az átépítés során mindig törekedjünk a már meglévő, értékes évszázadok során felhalmozódott építészeti örökség
részleteinek megóvására, vagy alkalmazására, legyen az a
nyílásrend, nyílásosztás, nyílások tégla keretezése, vagy a
tetőfedés módja (égetett cserépfedés). A modern anyagok,
mint például az osb lap, polikarbonát és, fém lemezek vagy
a mű antikolt cserép kerülendők, használjuk a hagyományos
természetes szépen öregedő építőanyagokat: kő, tégla, vályog, cserép, nád, fa.
Új épület esetében is alkalmazzuk a „patinásodó anyagokat”
az épületen melyek a korral sem veszítik el látványértéküket.
Hagyományos egyszerű tömegű, de modern alaprajzi kialakítás során meríthetünk a régi pincék formavilágából; kialakíthatunk fa vagy falazott tornácot, készíthetünk ablakkeretezést és a terméskövet is felhasználhatjuk több helyütt. A
lábazat sötétebb tónusú festéssel, vagy téglából, terméskő
falazattal is készülhet.
A kerítésnek javasolt léckerítés egyszerű és rendkívül hangulatos megoldás az ipari vagy tömör falazott kerítésekkel
rideg világával szemben.
A növényfuttatás szintén segít új épületünk beilleszkedésében a táji környezetbe. A ház mellé, a tornácra, lugasra bekúszó növényanyag évről évre, évszakról évszakra más képet
kölcsönöz épületünknek.
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Az ábra a megyefai temető
javasolt sírhely-parcellázását
mutatja be.

Sűrű kedvezőtlen parcellázás
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[ „NÉZD MEG EGY NÉP TEMETŐIT, S
MEGLÁTOD ANNAK KULTÚRÁJÁT!” ]

TEMETŐK
SÍRPARCELLA TELEPÍTÉS
Város és falusi temetőink sajnos nagyrészt
a cementgyárak „reklám terepei”, „bemutató
parkjai” is lehetnének. Ennek oka részben itt is
a túl sűrű „telekosztás”. Nincs hely a növényzet, a sírok közötti sétányok számára, ami a
beton- és műkőerdőt oldaná. Nézzük meg ös�szehasonlításképp Erdély vagy a másik irányban Nyugat-Európa temetőit!
A temetőben a sírok sortávolságát növelni kell
és a sírhelyeket a sakktábla egyik színének
megfelelően javasoljuk kiparcellázni, így a sírok
között elegendő hely marad padok elhelyezésére, fák ültetésére is.
A temető tájépítészeti tervének fókuszában a
táji adottságok megtartása álljon.

ANYAGHASZNÁLAT
A temetőben a természetes felületek,
úgy mint fa , tégla, égetett agyagcserép és a befuttatott zöld-homlokzatok domináljanak lehetőség szerint.

Javasolt szellő parcellázás
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TERMÉSZETKÖZELI
TERÜLET
TELEPÍTÉS
Külterületen az új épületeket a terepadottságokhoz illeszkedően kell elhelyezni. Ennek érdekében 1,0 m-nél nagyobb
feltöltések, ill. bevágások, valamint 30
foknál nagyobb hajlásszögű rézsűk nem
alakíthatók ki. Az 1,0 m-nél magasabb
szintkülönbségek esetén a rézsűt lépcsőzve (több tagban) szükséges kialakítani. Az egyes rézsűk között, legalább 1,0
m széles zöldfelület, növényekkel beültetett sáv alakítandó ki. A támfal magassága legfeljebb 0,5 méteres lehet.
MAGASSÁG, TÖMEG és TETŐFORMA
Az új épület szélessége az 8,5 m-t nem
haladhatja meg. Az oromfalas nyeregtető
hajlásszöge legfeljebb 45 fokos lehet, tetőtérbeépítést, csak a tető kontúrján belül,
oromfali megnyitással lehet kialakítani.
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rézsű

rézsű
tagolás
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KERÍTÉS
Tömör kerítés nem építhető. Áttört kerítés csak fából vagy vadhálóval létesíthető mögötte élősövény, vagy futónövény telepítéssel. A lábazata legfeljebb
20 cm magas, vakolt felületű beton, tégla vagy kő anyagú lehet.
A külterület jelentős részét lefedi az országos ökológiai hálózat területe és a
tájképvédelmi szempontból kiemelten
kezelendő területek, ahol fokozott körültekintéssel kell kezelni minden építészeti beavatkozást. Általánosságban
nem javasolt a terület beépítése, ha
azonban ilyen döntés születik a védett
tájképi környezetben nem elfogadható a
nagy alapterületű, többszintes építmények építése, vagy rikító színek és környezetidegen anyagok használata melyek megbonthatják a tájkép egységes
megjelenését. A környezetbe simulást a
természetes anyagok használatával és
épületeket takaró és árnyékoló honos
növényzet telepítésével segítsük elő. A
tájképvédelmi jelentőségű területeken
reklámfelület elhelyezésére szolgáló
önálló építmény, felszíni elektromos hálózati vagy hírközlési elem elhelyezése
nem megengedett.
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UTCÁK, TEREK, KÖZTERÜLETEK
A településképet a közterületek vizuális látványa állapota is jelentősen meghatározza.
Egy gondozott, tudatos elvek mentén kialakított utca vagy tér meghatványozza a
gondozott porták látványát. A rendezettség
érzésének elérése már jelentős előrelépés
a településkép védelme szempontjából és
ezek nem minden esetben igényelnek költséges beavatkozásokat!
Kocsolán általánosságban szélesek a közterületek ezért sok helyeütt nyílhat lehetőség
önálló fasorok telepítésére. A növényválasztásnál és az ültetésnél ügyeljünk arra, hogy
csak a szükséges mértékben takarjuk ki a
mögöttes terület, tájkép vagy épület látványát.
A településkép fontos vonalas eleme a Cser
alja-patak. Medrének medrek mérnökbiológiai kialakításával növelhetjük a természetközeliség érzetét, az egységes hidak
építésével és a patakpartra jellemző fafajok,
cserjék alkalmazásával, sétány építésével
szép zöldfelületi sávokat alakíthatunk ki.
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gömbkőris

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

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

b
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a

a

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

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

eperfa

fekete dió
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6. UTCÁK, TEREK, KÖZTERÜLETEK

meg az árkokhoz hasonlóan, és enyhe szögben döntsük meg a megtámasztandó földfal irányába.
A falu központjában kerülendő a tömeggyártású játszótéri termékek alkalmazása. Javasolt a TÜV minősítéssel rendelkező, egyedi megjelenésű (típus, vagy
egyedi gyártású) helyi hagyományokhoz köthető játszószerek telepítése. A meglévő játszótér továbbfejlesztéséhez, kertészeti kialakításához, a háromszintű
növényzet telepítése javasolható a völgyi tájkép érvényesülésének megőrzése mellett.

Célszerű lenne a település területén, egységes információs táblák alkalmazása, ahol a közérdekű információkon túl, térkép és egyéb helytörténeti információ is elhelyezhető. Ezek környezetébe javasolható virágtartók telepítése is.
A közterületek zöldfelületeire maguk a lakók is odafigyelhetnek például előkertjük gondozásával, portájuk előterében fák, virágok ültetésével.
Törekedni kell a településrészen a hagyományokhoz illő egységes anyaghasználatra a mikroarchitektúra elemeinek tekintetében (fa, tégla, kő). A közterületen elhelyezendő padok, világítótestek, hulladéktárolók egyéb műtárgyak kiválasztása azonos bútorcsaládból, egységes
stílusban valósuljon meg, vagy legalább akkor megjelenésükben legyenek hasonlóak.
Amennyiben támfalak építése válik szükségessé, a szintkülönbségeket terméskőből oldjuk
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IRÁNYELVEK AZ ENERGIATUDATOS PORTA KIALAKÍTÁSÁHOZ

A fenntartható építészet alapelve, hogy
az energiaszükségletet megújuló energiaforrásokból fedezi, miközben minimálisra csökkenti a víz- és anyaghasználatot, valamint a természetet terhelő
szennyező kibocsátásokat, figyelembe
véve a természet körfolyamatait és az
épített környezet emberre gyakorolt
hatását.
Költséges gépészeti rendszerek nélkül
is sokat tehetünk környezetbarát energiatakarékos lakóházunk kialakításához:
- akkora épületet építsünk amekkorára
szükségünk van és a fenntudjuk tartani. ,
- átgondolt tájolás, alaprajzi rendszer
- újrahasznosított, kis környezetterhelésű építőanyagok kiválasztása (pl.
közelben gyártott, környezetbarát, újrahasznosítható, egyszerűen felújítható építőanyagok, cellulóz hőszigetelés,
stb.)
- jó térszervezés,
- átmeneti terek (tornác), árnyékolás)
- épületszerkezetek optimális megválasztása
- esővíz, szürkevíz felhasználása
- fúrt kút

www.zoldvalasz.hu

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

www.miro.ro

www.hellohaz.hu

ló energiahasznosító berendezések: napelem, napkollektor, szélturbina, hőszivattyú
(vizes, levegős vagy földhőn alapuló) vagy
biomassza (pellet, fa).

A TORNÁCOK ELŐNYEI

A helyiségek tájolásának tervezése során fontos, hogy a huzamos tartózkodásA komolyabb beruházást igénylő, ké- ra szolgáló helyiség benapozott legyen
sőbb megtérülő megoldások a megúju- ugyanakkor a tikkasztó nyári napsugaraktól mégis védett. Ez ellen a legegyszerűbb
védelmet az átmeneti terek jelentik, „magyarra” lefordítva a TORNÁCOK, verandák!
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AZ ÉPÜLET TÁJOLÁSA

Az épület és a helyiségek megfelelő tájolásával (klímazónás alaprajzi tervezés), hozzájárulhatunk energiatakarékos épületünk kialakításához.
A nem állandó használatban lévő kiszolgáló helyiségek (kamra, gépészet, WC, előszoba) számára az É-i, az alacsonyabb hőmérsékletet igénylő
hálónak az É-K, D-K-, a konyha és kamra részére az É-Ny, É-K-i, a fő helyiségek számára D-i, D-K-i tájolás (nagyobb üvegfelületekkel, ügyelve
a megfelelő árnyékolásukra) a legideálisabb. Az előszoba nagy felületű nyílászáróival télikertként is funkcionálhat.

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

Árnyékos
középső közlekedő.

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

D

[
AZ ÉPÜLET 50%A NEM RÉSZESÜL ,A
NAPSUGÁRZÁSBÓL! ]

K
A tornác beengedi a téli,
de kizárja a nyári tűző napsugarakat

D

[ A FŰTÉSI KÖLTSÉGEK 30
%-AL CSÖKKENTHETŐK! ]

NY

Több huzamos
tartózkodásra is
szolgáló helyiség is
kevesebb természetes napsugárzásban
részesül

AZ ÉPÜLETEK TELEPÍTÉSE

Az épületek egymástól való optimális
távolsága alatt azt értjük, hogy a téli
napforduló alacsony beesési szöge
mellett (190) se árnyékolják a szomszédos házak egymást.
A baloldali példaépületek homlokzatmagassága a falusias jellegű lakóövezetekre jellemző maximális érték
4,5 m, szélessége 8 m. Az így keletkező 8,5 méteres gerincmagasság
mellett a szomszédos épület
gerincvonala és az e felé
eső homlokzatunk közti távolság legalább 21
méter kell hogy legyen
az optimális bevilágítás
érdekében.

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

Keskeny ablakok az északi
árnyékos oldalon

NY
19o

december 21.

21 m
25 m
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LOMBHULLATÓ FA MINT ÁRNYÉKOLÓ, SZÉLFOGÓ
7. ENERGIATUDATOS PORTA
Hasonlóan jó és természetes megoldás a lombhullató (nem örökzöld!) fa telepítése az ablakunk elé,
ezzel csökkenthetjük a besugárzást, természetes árnyékolást adnak.
Télen az lombhullató fa ágai levelek híján átengedik a
A nyári tikkasztó napot minimalizáljuk lombnapsugarakat. Minél magasabb a lombkorona alsó síkja,
hullató fa (nem örökzöld) ültetésével, mely
annál kevesebb a fa téli árnyékoló hatása.
tökéletes „ökoárnyékoló berendezés”. A megfelelő helyre ültetett fa lombkoronája kitakarja az épület homlokzatát érő közvetlen nyári
napsugárzást. A példában az épülettől 3 méterre telepített lombhullató, melynek magas66o
sága legalább 10 méter biztosítja a déli átalgos
méretű homlokzat árnyékolást. Az ábra a nyári
június 21.
december 21.
19o
napforduló időpontjában,a maximális a delelési napmagasságban tapasztalható déli beesési
3m
szöget ábrázolja.
3m
Köztudott, hogy a sima világos felületek visszaverik a fényt, a sötét felületek pedig
elnyelik a hőt. Ezzel szemben a gyepfelület párologtat, jó a hőelnyelő képessége,
segít elvezetni a hirtelen csapadékot, oxigént bocsát ki, leköti az ülepedő port és
kedvezőbbé teszi a mikroklímát.
A talaj hőmérséklete jelentősen csökken 5 perccel az után, hogy eléri az árnyék
ez jelentősen módosítja lakókörnyezetünk mikroklímáját.
A magas fák mellett azonban célszerű többszintű növénytakarót alkalmazni: bokrok, cserjék, gyepet) melyek tovább csökkentik a
napsugárzás visszaverődését.

A legtöbb napsugárzás a déli tájolású homlokzatokra érkezik. Ezért se célszerű ezt az oldalt örökzöldekkel beárnyékolni. Inkább védjük az épület szél
felőli oldalát velük (legtöbbször a nyugati és
északi oldalak) mely célra alkalmasak
Ha mégis a déli homlokzat elé kívánunk
örökzöldeket telepíteni, akkor maximalizáljuk a téli napsugárzást a
növények optimális elhelyezésével. A példából látható, hogy egy
2 méter magas örökzöld 3 méter
távolságban már nem akadályozza a téli besugárzást .
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Használjuk ki a terep adottságait a szél elleni védekezésben. Amennyiben a hátsókertünk magasabb
fekvésű fásítással módosítóhajuk a szél útját.
A mérsékelten (50-60%) széláteresztő fasáv hatékonyabb, mint a sűrű légörvényt okozhat.
Részesítsük előnyben az őshonos fafajokat
Egy meredekebb lejtésű tetőidom a szél felőli oldalon tovább segíthet a széláramlás
elterelésében.
4,3 m

2,6 m
2m

3m
5m
10 m

[ KÉPLET AZ ÉPÜLET NÖVÉNYZET ÁLTALI
ÁRNYÉKOLÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSÁRA. NÖVÉNY MAGASSÁGÁNAK SZÁMÍTÁSA:
A=TGα x B+C,
A: NÖVÉNYZET MAGASSÁGA,
B: ÉPÜLET ÉS NÖVÉNY TÁVOLSÁGA,
TGα : BEESÉSI SZÖG (NYÁRON: 66O
C:HOMLOKZAT MAGASSÁGA ]
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Az északi fal elé
ültetett örökzöld fák javítják
az épület hőháztartását,
ugyanakkor
magasságukat
az
észak-déli
irányú utcákban
korlátozni kell,
hogy ne árnyékolják a szomszédokat.

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

A tömör kerítés magasságának
megválasztásánál
számoljunk annak árnyékoló
hatásával is.

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

védelmet
nyújt,
javítja az
épület
hőháztartását

nyáron
árnyék,
télen
beengedi
a
napfényt

védelem az alacsony
napsugaraktól

Kelet-nyugat
tájolású
utca esetében az északi oldalon lévő telkeknél
amennyire lehetséges
helyezzük épületünket
a telek északi oldalára,
hogy minél nagyobb déli
tájolású kertet kaphassunk. A déli oldalon viszont a legkisebb előkert
az előnyös. Nyissunk
nappalinkkal a hátsó
kertre!
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KERÜLENDŐ PÉLDÁK
A település hagyományos beépítésű terültein sajnos több
olyan utólagos átalakítással, bővítéssel találkozunk melyek az épület és a településkép szempontjából egyaránt
előnytelenek. Ezek olyan a idegen részletformálási beavatkozások, megszakítják az épület kapcsolatát hagyományos elődjével.
Az esetek jelentős részében nem visszafordíthatatlan
folyamtokról beszélünk. megfontolandó, hogy a soron
következő épület felújítás során ezeket a szépséghibákat
orvosoljuk. Ehhez jelen kézikönyv, a település főépítésze
vagy bármely építész-tervező segítséget tud nyújtani az
építtetőnek.

8
‚E’ TORNÁCNYÍLÁS ELFALAZÁSA

A

E

‚A’ GARÁZSKAPU AZ UTCAI HOMLOKZATON

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

‚B’ KIS MÉRETŰ NYÍLÁSZÁRÓK AZ UTCAI HOMLOKZA-

B

F

C

Az utcai homlokzatra lehetőleg egy fajta méretű, osztású
nyílászárót építsünk be. A tornácos épületeknél az eredeti
tornácnyílást, tornácajtót állítsuk vissza eredeti állapotának megfelelően.

G

‚D’ EREDETI TETŐIDOM KIEGÉSZÍTÉSE

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

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

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

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

TON

‚C’

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

H

‚H’ TERJENGŐS ALAPRAJZÚ ÉPÜLET

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

ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ ÚJ LAKÓÉPÜLET ÉPÍTÉSÉHEZ
ÉS MEGLÉVŐ PARASZTHÁZ ÁTÉPÍTÉSHEZ
ÚJ LAKÓÉPÜLET ÉPÍTÉSE
AZ ELSŐ LÉPÉSEK
Új családi ház építése esetében először az
anyagi lehetőségeinkhez illeszkedő reális
építési igényeinket kell számba vennünk és
ez alapján egy ÉPÍTÉSI PROGRAM-ot ös�szeállítanunk. Ebben az 1-2 oldalas anyagban kell megfogalmazzuk azokat az alapvető kritériumokat, melyek alapján majd a
kiválasztott építész-tervezőnk elkészítheti
a szükséges tervdokumentációkat. Általánosságban javasolt, hogy kerüljük a többletköltséget jelentő túlzott igényeket és
méreteket. E helyett inkább az építésszel
konzultálva, szükség szerint több ütemre
bővített, ütemezhető, a valós igényeinkre
és lehetőségeinkre épülő építési programot
rögzítsünk.
Ha egy határozott elképzeléssel (építési
program) keressük majd meg a tervezőt, a
tervezés folyamata gördülékenyebb lesz.

[ ÉPÍTÉSI PROGRAM FŐBB TARTALMI ELEMEI:
- LAKÓK SZÁMA,
- „X” GENERÁCIÓS HÁZ,
- HÁZTARTÁS JELLEGE,
- ÉLETVITELI ADOTTSÁGOK,
- SZOBASZÁM,
- HELYISÉGKAPCSOLATOK / TÉRKAPCSOLATOK,
- FONTOSABB BERENDEZÉSEK
HELYIGÉNYE,
- FELSZERELTSÉG,
- ÜZEMELTETÉSI IGÉNYEK,
- SAJÁTOS, EGYEDI TERVEZÉSI
SZEMPONTOK. ]

9
[
MILYEN ÉPÍTÉSSZEL NE FOGLALKOZZUNK!

www.homedesignrev.com

- HA AZ ÉPÍTÉSZ CSAK A SAJÁT TÍPUSMEGOLDÁSAIT TARTJA EGYEDÜL ÜDVÖZÍTŐNEK,
- HA AZ ÁLTALUNK GONDOSAN ÖSSZEÁLLÍTOTT TERVEZÉSI PROGRAMOT CSÍPŐBŐL ELVETI,
- HA A KÉRDÉSEINKRE NEM TUD VÁLASZOLNI ÉS A VÁLASZAIT SZAKMAI ALAPON MEGINDOKOLNI,
-HA ÚGY ÉREZZÜK, HOGY BIZONYTALAN,
- HA A MUNKÁJA SZEMRE IS IGÉNYTELEN. ]

TELEKVÁLASZTÁS

AZ ÉPÍTÉSZ KIVÁLASZTÁSA

A telek kiválasztásánál nem elegendő ha
csak a telekadottságokra és a közművesítettségre figyelünk. A település eltérő karakterű területekből áll, tehát például más
TELEPÜLÉSKÉPI ELŐÍRÁSOK vonatkoznak
a történeti településmagra és a fiatalabb
településrészekre és ezek alapvetően meghatározzák majd épületünk jellegét. Mivel
a helyi építési szabályzat ugyancsak eltérő
övezetekre osztja a falut, ahol szintén eltérő
előírások érvényesek, javasolható SZAKMAI
KONZULTÁCIÓ keretében egyeztetni elképzelésinkről a település főépítészével, akitől
egyéb hasznos információkhoz is juthatunk.

Az építész kiválasztására több lehetőségünk
is nyílik pl. az építész kamara honlapja, ismerősünk ajánlása, stb., de talán a legjobb megoldás az, ha azon a településen él és dolgozik
ahol mi is építeni akarunk.
A döntésünk során a személyes benyomáson
túl mindig nézzük meg a tervező megvalósult
épületeit is (referenciamunkák), lehetőség szerint kérdezzük meg a benne lakókat, mennyire
elégedettek a tervező munkájával és persze
magával az épülettel. Jó tipp, hogyha egy számunkra tetszetős házzal találkozunk akkor
kérjük el tervezőjének elérhetőségét.

Eltérő településképű területek Kocsolán
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9. ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ ÚJ LAKÓÉPÜLET ÉPÍTÉSÉHEZ
ÉS MEGLÉVŐ PARASZTHÁZ ÁTÉPÍTÉSHEZ

ÁLTALÁNOS ÉPÍTÉSI ALAPELVEK ÚJ HÁZ ESETÉBEN
Az épület TELEPÍTÉSÉNÉL az előírások keretein belül vegyük figyelembe
- energiatakarékossági szempontokból pl. benapozást, a szélirányt, és
a kilátást is.
-Ügyeljünk az épület bejáratának építészeti és használati szempontból
egyaránt optimális megközelítése gyalogosan és gépkocsival egyaránt.
-Nem gátoljuk meg épületünk elhelyezésével a jó kertkapcsolatot kialakításának lehetőségét.
- használjuk fel a meglévő értékes növényzetet
- beárnyékolással lehetőleg ne akadályozzuk, hogy más házak alacsony
energiaigényűek lehessenek
-és nem utolsó sorban vegyük figyelembe az épület bővítés lehetőségeire.

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

A JÓ ALAPRAJZZAL költségeket takaríthatunk meg és elkerülhetjük a
rossz homlokzati arányokat és a környezetébe nem illeszkedő tömeget. A ma gyakori lepény jellegű, terjengős alaprajz széles homlokzatot, aránytalan„túlsúlyosnak” épületet eredményez. Csak aránytalanul
nagy tető illeszthető rá, azon túl, hogy sokszor csak egy „sötét” középfolyosóval tárhatók fel a helyiségek.
A jó ház a méretek és az arányok helyes megválasztásával által születik
meg!
A JÓ ALAPRAJZ ...:
- alkalmazkodik a terepadottságokhoz,
- a család életviteléhez illeszkedik logikus és letisztult, világos, praktikus térkapcsolataival és méreteivel,
- minimalizálja a közlekedőfelületeket,
- közvetlen kertkapcsolattal rendelkezik,
- száraz, levegős, világos , fűthető, átszellőztethető, kellő megvilágítású, könnyen tisztán tartható helyiségeket tartalmaz,
- lehetőleg épületen belüli tárolókat tartalmaz (az utólag toldott, melléképületek helyett)
- flexibilis (a lakás rendszerének módosítása nélkül változtatható használat: pl. rugalmasan bútorozható, a helyiségfunkció módosítható)
- Variábilis (a lakás rendszerének módosításával változtatható: pl. válaszfalak „mozgatásával”, helyiségek egybenyitásával)
- kielégíti egyedi igényeinket (pl. otthoni munkavégzés, barkácsolás, zenélés, vagy egyéb hobbitevékenység).
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ALKALMAZKODÁS A HELYI ADOTTSÁGOKHOZ ÉS ELŐÍRÁSOKHOZ

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

A régi időkben bár minden parasztház hasonlatos volt egymáshoz
mégsem találtunk két azonos épületet, mert azok részleteiben vagy
díszítésében eltérőek voltak úgy, hogy arányrendszerük, tömegük,
nyílásrendjük közel megegyezett.
A házak „rokonságot vállaltak egymással” a paramétereiket a környezetükben meglévő formák alapján alakították ki és nem távoli vidékek
idegen mintáit vették át. A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV ezt
a „meglévő forma átvételt” hivatott pótolni javaslataival, előírásaival.
Olyan alapvető - de variálható és egyedivé formálható - megoldásokat
mutat be, melyek alkalmazásával a helyi építészeti hagyományokhoz
igazodó, esztétikus épület születhet, mely illeszkedik a település karakteréhez. Ne feledjünk ez az a karakter másképpen megfogalmazva
a HELY SZELLEME, ami miatt itt szeretnénk új otthonra lelni! Járuljunk
hozzá ennek megőrzéséhez, erősítéséhez.

Egyesek anyagi kényszerhelyzetből fakadóan, mások tudatos döntésből vásárolnak
lakóépületet vidéken, és ezek átalakításával kívánnak egy új otthonhoz jutni. Ez a
fejezet elsősorban nekik kíván építészeti „mankót” nyújtani.

9. ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ ÚJ LAKÓÉPÜLET ÉPÍTÉSÉHEZ
ÉS MEGLÉVŐ PARASZTHÁZ ÁTÉPÍTÉSHEZ

RÉGI PARASZTHÁZ KORSZERŰSÍTÉSE
Milyen lehetőségei vannak azoknak akik egy meglévő, de felújításra szoruló parasztházban
látó jövendő otthonát. Első lépés egy olyan építészt keresni, akinek egy régi lakóépületről
nem a bulldózer jut az eszébe. A régi idők embere jóval kevesebb időt töltött a négy fal között,
más életmódot folytatott, ebből a tényből fakadóan a komfortigény is alacsonyabb volt. Az
átalakítás során ezt a problémát kell orvosolnunk.
Az első alaprajz tipikus keskeny fesztávú, egysoros tornácos hosszúház.
Ezeknél az épülettípusoknál az egyik legnagyobb problémát az épületen belüli közlekedő hiánya jelenti, mivel a szobákat egymásba nyitották. Ezt sok
helyütt hibásan a tornác beépítésével oldották meg. A másik gondot a kényelmi és egészségügyi berendezések helységeinek azaz a vizes helyiségeknek a beillesztése jeleni a keskeny épülettömegbe.
A jobboldali alaprajz ezekre a kérdésekre ad választ úgy, hogy feloldja a
korszerűség és hagyomány látszólagos ellentétét. Az első belső harántfal
elbontásával került kialakításra a megérkezés tere. Itt egyből a lakás
szívébe érkezünk. Ez az többfunkciós tér az előszoba
szerepét is betölti anélkül, hogy külön helyiséget kapna.

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

Az elsős fal bontását az is
indokolta, hogy a konyha-étkezőt csak a régi első szoba irányába lehet
bővíteni alakítani. A lakótérben lévő kémény a cserépkályhát
szolgálhatja. Az átjárószobák egy íves hátsó feltáró folyosó által kerültek megszüntetésre viszonylag kevés harántfal-bontással.
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A régi épületek a telekadottságok miatt
hosszanti irányban terjeszkedtek nem
felfelé. A padlást sosem építették be.
Amennyiben mégis a tetőtérbeépítés
mellett döntünk, azt térdfal nélkül, az
eredeti tömeget és arányait megőrizve alakítsuk ki az oromfal megbontása
nélkül.
Ha a telek adottsága megengedi, tehát
gondolkodjunk a földszinti bővítésében.
A második példa erre ad példát. A konyha-étkező helyén kilép az egymenetes
lakóház tömegéből amen�nyiben az nem az oldalkertbe esik. A bővítés által a ház
sejtmagja a konyha-étkező
a mai igényeknek megfelelően kialakítható. A kéthelyiség-soros ház minimál
változata fedett teras�szal került kialakításara, de természetesen
a tornácos megoldás
mellett is dönthetünk.
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SÁTORTETŐS HÁZ ÁTALAKÍTÁSA
A 60-as, 70-es években készület sátortetős lakóházak a városi lakóépületek használatrendjét próbálta meg egy
falusias kontextusba beerőltetni. Ma
már látjuk hogy ez funkcionálisan sikerült, a megjelenés tekintetében azonban
egyértelműen nem. A keskeny falusi teleken feszese volt ez az új jövevény szélesebb, rövidebb négyzetes alaprajzával, lepényszerű 9-10 méteres a faluban
idegen arányú homlokzatával.
Ezeknek az épületeknek az alaprajzai
nehezebben, homlokzata könnyebben
alakítható át.
A példaépületnél a kétablakos „emberszabású” parasztház az egyik traktus
kiugrasztásával, egy 30-40 cm-es
vastag fal „eléfalazásával” érhető el.
Azt így kimozdított falsíkon már
elhelyezhető a két állótéglalap
alakú ablak.
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Az alaprajz lehetőséget ad egy impozáns
átmeneti teret képező tornác kialakításra is tornác, mely „elébe megy” a vendégnek. Az épület hosszúházas jellegét
a hátsó új épületbővítmény erősíti, ahol
konyha, étkező és a teraszra, kertre nyitott nappali helyiségei kapnak kap helyet.
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HIRDETÉSEK, REKLÁMTÁBLÁK,
MŰSZAKI BERENDEZÉSEK
A közterületen történő, illetve közterületről feltáruló reklámozási tevékenységet község arculatának megőrzése
érdekében a településképi, közlekedési,
vagyonbiztonsági,
környezetvédelmi
szempontok figyelembevételével szükséges szabályozni.
Fontos különbséget tenni az eltérő célú
reklámozási tevékenységek között.
Az épületek falán elhelyezett cégérek,
cégtáblák az adott épületben folytatott
tevékenység reklámozását szolgálják.
Ezen reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nagyobb szabadságfokot élvez.
Az erre vonatkozó irányelvek az alábbiak:
- figyelembe kell venni a meglévő homlokzati architektúrát,
- a homlokzat színvilágához illeszkedő
színek alkalmazandóak, az élénk, telített
és rikító színek kerülendőek,
- üvegfelületre ragasztani, fóliázni nem
lehet.
- A reklámfelirat a portál és az ereszpárkány közötti homlokzati sávban helyezhető el.
- Kerülendő a táblaszerű, címfestett reklámfelirat, helyette a dobozolt betűs
felirat használata javasolt.
-Kerülendő a programozható LED-es fényújság telepítése.
A portálok, kirakatok és feliratokat tartalmazó berendezések kialakítása során
azokat építmény homlokzatával egységesen, annak struktúrájával, tagolásával
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összhangban javasolt kialakítani.
A reklámozási tevékenységek másik
nagy csoportját azon reklámhordozót
tartó berendezések elhelyezése adja,
melyek nem a helyben folytatott tevékenységek reklámozását szolgálják.
Ezek egységes megjelenése a cél. Az
ilyen reklámozási tevékenységek esetében a külön elfogadott típustervek
alapján készítendő utasváró, kioszk, hirdetőoszlop, információs vagy más célú
reklámhordozót tartó berendezések állhatnak rendelkezésre a település különböző, frekventált pontjain.

Általánosságban javasolt, hogy több
információs tábla kerüljön ki a településre (pl. játszótér szabályzat,falutérkép,
helytörténeti információs tábla) Ezek
azonos méret, betűtípus, grafika jellemzőkkel kell bírjanak.
Célszerű lenne a minden településrészen
információs tábla telepítése a közérdekű
információk kifüggesztése érdekében.
Ezeken térkép településtörténeti információs felület elhelyezése is javasolt.

85. oldal TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV - KOCSOLA

11. HIRDETÉSEK, REKLÁMTÁBLÁK, MŰSZAKI BERENDEZÉSEK

NAPELEM, NAPKOLLEKTOR, ANTENNA, KÜLTÉRI EGYSÉG ELHELYEZÉSE
NAPELEM, NAPKOLLEKTOR
Szerencsére minden településen nő a megújuló energiahasznosítás aránya. A napkollektorok és napelemek elhelyezésére alkalmazott megoldások azonban sok helyütt településképi szempontból aggályosak.
Javasolható, hogy az újonnan elhelyezésre kerülő napelemek és napkollektorok egyesített felülete ne „tüntesse el”
eredeti tetőfedésünket. A maximum két soros elrendezést
tekintve egy egyenletes, szimmetrikus kiosztás alkalmazása javasolt. A berendezések tartószerkezetét, kapcsolódó
szerelvényeit a közterületi homlokzaton nem látható módon
szükséges elhelyezni.

www.acrux.hu

PARABOLAANTENNA,RIASZTÓBERENDEZÉS
ÉS EGYÉB KÜLTÉRI EGYSÉGEK
Az épületek utcai homlokzatán illetve attól számított 5 méteren belül nem helyezhető el antenna vagy egyéb műszaki
berendezés elhelyezése az utcakép védelme szempontjából.
Parabolaantenna elhelyezésére az utcai homlokzattól távol
eső helyek is rendelkezésünkre állnak (pl. hátsó homlokzat,
a melléképület, a tető utcától távolabb eső felülete, a terasz,
vagy a kert egy takart szeglete.
A klíma- és riasztóberendezés kültéri egységeit se az utcai
homlokzaton helyezzük el, hanem keressünk számukra kevésbé hangsúlyos, takart és védett helyet. (Pl. félreeső eresz
alatt a homlokzaton, az épület melletti terepre telepítve (növényzettel takarva), oldalkertben (amennyiben a helyi építési szabályzat megengedi).
Kültérre hőszivattyú egységet se az utcai homlokzaton,
vagy a tető utcaképbe eső részén helyezzünk el. Erre alkalmasabb egy kevésbé hangsúlyos, a műszaki szempontoknak
is megfelelő védett hely (pl. a homlokzat takart része, vagy
az épület melletti terepre telepítve (növényzettel takarva)).
Gáznyomás-szabályozó és a házi nyomáscsökkentő a telek
elő-, és oldalkertjében, vagy az épület közterületről nem látszó homlokzatán helyezhető el.
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VONALAS INFRASTRUKTÚRA LÉTESÍTMÉNYEIRE ÉS A BEKÖTÉSEKRE VONATKOZÓ
KÖVETELMÉNYEK
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VONALAS INFRASTRUKTÚRA LÉTESÍTMÉNYEI
Az utcák vonalvezetése, az épületek építészeti minősége
mellett a közművek és a különböző infrastrukturális kiegészítő szerelvények látványa (légvezetékek, villanyoszlopok, adótornyok, transzformátorok, stb.) is nagymértékben
meghatározó.
Hálózati rekonstrukció vagy új hálózat építése esetében településképi szempontból a távközlési és hírközlési létesítmények csak közös, fa anyagú oszlopsoron helyezhetők el.
Közös oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén az építendő hálózatot földalatti elhelyezéssel
lehet csak kivitelezni.
Földgázvezetéket közterületen csak földalatti elhelyezéssel
szabad kivitelezni.
A VEZETÉK NÉLKÜLI INFRASTRUKTÚRA LÉTESÍTMÉNYEI
Belterületen vezetéknélküli adók, átjátszók, monopolszolgáltatók önálló tartószerkezetre nem csak meglevő építményre telepíthető takartan (pl. siló, torony, templom harangtornya, víztorony). Technológiai indokoltság fennállása
esetében antenna az épületek hátsókerti telekrészen állhat.
Beépítésre nem szánt külterületen településképi szempontból a rácsostartóval kialakított oszlop helyett a „tömör” acéloszlop helyezhető el.
Távközlési antenna berendezés és annak tartószerkezete
nem helyezhető el az országos és helyi védettségű területen, védett természeti területen, illetve ezen területen lévő
ingatlanok telekhatárától számított 200 méteren belül.
NAPELEMES KISERŐMŰ
A napelemes kiserőművek telekhatára mentén minimum 2

méter magas őshonos cserjét telepítendő a takarás érdekében.
BEKÖTÉSEK
Azonban az épületek bekötéseinek térszín alá helyezése
nagyban javítana az utcaképeken.
Földgázvezetéket telken belül csak földalatti elhelyezéssel
szabad kivitelezni.
Új villamosenergia ingatlan-bekötést belterületen csak földalatti csatlakozás kiépítésével szabad kivitelezni.
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