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Tisztelt Váncsodiak! 
Tisztelt Érdeklődők és építkezők! 
 

„Az építészet közvetlenül meghatározza környezetünk minőségét, ezáltal az emberi lét méltóságát. 
Az építészet alakítja a közízlést, hat a közérzetre és formálja a kultúrát, ebből a szempontból 
rendkívül fontos társadalmi kohéziós erővel bír. Az építészet helyet és szellemet teremt, így lesz a 
természeti és épített környezet a nemzeti kultúra szerves része. Az épületek, a közterek, a köztéri 
alkotások, a mérnöki műtárgyak, a települések és a természeti környezet együttesen alkotják azt a 
kulturális tájat, amely közös nemzeti értékünk.”  

NEMZETI ÉPÍTÉSZPOLITIKA - PREAMBULUM 

 
Jelen Településképi Arculati Kézikönyv elsődleges célja, hogy a településkép védelméről szóló 2016. évi 
LXXIV. törvény alapján a településkép tervszerű, esztétikus létrejöttét, szakmailag támogassa, elősegítse. 
A kézikönyv készítése során a település lakossága, a helyi közösségek végig gondolhatták azt, hogy 
milyen környezetben szeretnének élni, hogyan őrizzék meg és fejlesszék Váncsod építészeti arculatát, 
kultúráját. Az is fel lett tárva, hogy az épített környezetünk egyes elemei közül mit tekintünk a helyi 
identitás szempontjából örökségnek. 
A kézikönyvben meghatározásra kerültek a településképi jellemzők, a településképi egymástól jól 
elkülönülő településrészek és azok arculati jellemzői, a településkép minőségi formálására vonatkozó 
javaslatok, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemek, melyek egyúttal irányt is mutatnak az 
építkezni szándékozóknak. 
Reményeim szerint a Kézikönyv helyi építészeti minőség garanciája lehet, azzal, hogy tartalmával aktív 
támogatója lesz Váncsod településképének jövőbeni formálása tekintetében. Az így létrejövő közös 
eredmény nem csak a mának, hanem a jövő generációinak is szól. 
 
Az építkezéshez, az otthonteremtéshez sok örömet és kitartást kívánok. Bízom benne, hogy együtt 
gondolkodásunk eredményeként sikerül a településen élők életét szebbé, harmonikussá tenni. 
 

 
Szalay Csaba 

                                                 polgármester 
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1. BEVEZETÉS, KÖSZÖNTŐ       
 

Az építészet a formák rendszerbe szedésével rendet teremt, letisztult szellemi 
alkotást hoz létre: a formákkal érzékeinkre hat, plasztikai élményeket vált ki, e 
kapcsolatrendszerrel mély visszhangot ébreszt bennünk, hiszen olyan rend mértékét 
adja meg, melyet a világegyetem rendjével összhangban lévőnek érzünk. Amikor 
szellemünk irányát és szívünk lüktetését meghatározza, megérezzük a szépséget. 

Le Corbusier  
 

Az építészetet szokás megfagyott zeneként emlegetni.  

És valóban nagy sok hasonlóságot találhatunk egy zenemű és az építészet között.  

Az építészet sokszínűségét adja a változatos utcák, terek, épületek sokasága,  

mint egy zenekarban a sokféle hangszer: vonósok, fúvósok,ütős hangszerek. 

 Ugyanakkor, ha ezek egymásra tekintet nélkül zenélnek, lehet külön-külön 

még szép dallam is, amit játszanak, de az összkép hamis.  

Ugyanígy a házak is lehetnek eltérőek egymástól, más rendeltetésűek, de ha 

nincsenek tekintettel egymásra, zavaros, élhetetlen környezetet alakítanak ki. 

Alapgondolat a minta kézikönyvből 

 

 

     A múlt építészeti értékeinek megbecsülését a helyi védelem is jelzi, erősíti, mint ennél a háznál is. 



 

A kézikönyv lényegében a település építészeti
jó példáival lehetőséget kínál arra, h
kortextúrájának megismerése után olyan épületet tervezhessenek, melyek a településképet 
harmonikusan fejlesztik azzal, hogy tekintettel
tervezett házak a hagyomány és a modernizáció egységét
hatni. Így az épületek nem a régi stílusok utánzását
mely megfelel a mai kor lakhatási elvárásainak a
megfelel a mai energetikai, éghajlat változási követe
építtetőnek és az építésznek
településszerkezethez, az épület
legyen. Egyes példái nem feltétlenül a telep
települési példák kerültek a kézikönyvbe.

 

    
 
Az ajánlások nem tekinthet
szabadság megkurtítása, hanem éppen a helyi értékek megismertetése a
lehetőség feltárása. Az unalomig másolt, giccses, sokszor import utánzások helyett a 
településhez illeszkedő választási lehet
szabadság megismertetése. 
 
A kézikönyv nem egy merev, lezárt egé
lehetővé tevő kezdeményezés kíván lenni. Ahogy a település története sem befejezett, hanem 
folyamatosan alakul tovább
könyvbe, ezáltal büszke lehet
 
Egy ház szoros kapcsolatban van sz
utcájával, településével - ezért meg kell ismerjük az építészeti örökségünket, a
hogy a jövőben valóban 
környezetben éljünk. 
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lényegében a település építészeti örökségének és jelenének tükre.
őséget kínál arra, hogy az építészek a hely, a hely

kortextúrájának megismerése után olyan épületet tervezhessenek, melyek a településképet 
harmonikusan fejlesztik azzal, hogy tekintettel vannak az építészeti 
tervezett házak a hagyomány és a modernizáció egységét megteremtve tudnak újnak, mainak 
hatni. Így az épületek nem a régi stílusok utánzását valósítják meg, hanem olyan ház épül, 
mely megfelel a mai kor lakhatási elvárásainak a modern munka-körülményeknek úgy, hogy 
megfelel a mai energetikai, éghajlat változási követelményeknek is. A kézikönyv segít még az 

nek és az építésznek abban, hogy az épület elhelyezése illeszke
az épület külső részleteiben is az utcaképet fejleszt

feltétlenül a településen lelhetők fel, de minden lehetséges esetben 
kerültek a kézikönyvbe. 

    

Az ajánlások nem tekinthetők szigorúan kötelező jellegűnek, céljuk nem a tervezési 
szabadság megkurtítása, hanem éppen a helyi értékek megismertetése a

feltárása. Az unalomig másolt, giccses, sokszor import utánzások helyett a 
ő választási lehetőségek bemutatása, a nem diktált, hanem valódi 

 

egy merev, lezárt egész, hanem nyílt, folyamatos hozzászólást és változást 
 kezdeményezés kíván lenni. Ahogy a település története sem befejezett, hanem 

tovább íródik. Ezért ha egy újabb szép ház születik, az bekerülhet
büszke lehet rá építetője, tervezője és a település egyaránt.

szoros kapcsolatban van szűkebb–tágabb környezetével  
zért meg kell ismerjük az építészeti örökségünket, a

ben valóban illeszkedő épületeinkkel szerethető, harmonikus települési 

örökségének és jelenének tükre. Ajánlásaival, 
ogy az építészek a hely, a hely szellemének és 

kortextúrájának megismerése után olyan épületet tervezhessenek, melyek a településképet 
építészeti örökségre is. Az így 

tve tudnak újnak, mainak 
valósítják meg, hanem olyan ház épül, 

körülményeknek úgy, hogy 
lményeknek is. A kézikönyv segít még az 

abban, hogy az épület elhelyezése illeszkedjen a 
ben is az utcaképet fejlesztően jól megoldott 

k fel, de minden lehetséges esetben 

 

űnek, céljuk nem a tervezési 
szabadság megkurtítása, hanem éppen a helyi értékek megismertetése a sokféle építészeti 

feltárása. Az unalomig másolt, giccses, sokszor import utánzások helyett a 
ségek bemutatása, a nem diktált, hanem valódi 

nyílt, folyamatos hozzászólást és változást 
 kezdeményezés kíván lenni. Ahogy a település története sem befejezett, hanem 

zép ház születik, az bekerülhet a kézi- 
je és a település egyaránt. 

tágabb környezetével  - szomszédaival, az 
zért meg kell ismerjük az építészeti örökségünket, a hely szellemét, 

, harmonikus települési 
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1. A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA,  
       az általános településkép, településkarakter   
             

„A hagyomány szerint az építészet három alapköve 
a hasznosság, a tartósság és a szépség.” 

 
 

A település elhelyezkedése, története 

Váncsod község Hajdú-Bihar megye bihari térségének délkeleti részén, Berettyóújfalutól 18 km-
re, a Berettyó mellékvizének számító Kis-Köröstől délre helyezkedik el. Megközelíthető déli 
irányból Mezőpeterd felől, északi irányból Gáborján felől – a 42. számú főutat és a 4810. számú 
utat összekötő – 4815. számú országos mellékúton. A Püspökladány-Nagyvárad vasútvonal az 
igazgatási területet déli részét érintve halad, vasútállomás 3,5 km-re, Mezőpeterd területén van. 
 
A település annak a Bihari síknak az északi részén található, amely valójában a Sebes-Körös 
hordalékkúpjának felel meg. A táj jellegzetes felszíni formái a fattyúágak, morotvaroncsok és a 
hozzájuk kapcsolódó parti dűnesorok. 
A terület földtani adottságaira jellemző, hogy a felszín és a felszín közelében csak holocén és 
felső-pleisztocén üledékek fordulnak elő. Ez az üledékanyag, melynek együttes vastagsága 
helyenként a 30-50 métert is eléri, a felszínhez közeledve finomodik. 
 
A kistáj éghajlata mérsékelten meleg-száraz. Az évi napfénytartam átlagosan 2000 óra. A 
hőmérséklet évi és vegetációs időszaki átlaga 10,2 Cº és 17,0-17,2 Cº fok körüli. Az évi 
csapadékmennyiség 550-580 mm. A hótakarós napok átlagos száma 35-38, az átlagos maximális 
hó-vastagság 17 cm. A területen uralkodó szélirány az északi, de gyakori a délnyugati is.  
 

 

Topográfiai térkép a településről és környékéről 
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Váncsod legkorábbi említése 1213-ból való, amikor a Váradi Regestrum egy hatalmaskodási eset 
kapcsán tesz róla említést. Talán joggal feltételezzük, hogy a település már a XII. század 
második felében létrejöhetett. Váncsod, mely régen Vánsudnak és Vánchudnak is íratott, a 
hagyomány szerint hasonnevű birtokosáról kapta a nevét, maga a név talán török eredetű. Míg 
másutt a Wachud, Vanhud alakok fordulnak elő. A település a XIII. század végén Zolouch 
Szalók úr birtoka. A pápai tized szintúgy megemlékezik róla 1332-34-ben, amikor egy György 
nevű papja 12 garast fizetett a pápa részére. 
 
A település, amely hajdan nem a mai helyén, hanem az ún. „Egyház sziget”-en állott, lakott 
helyként szerepel 1291/94-ben és 1332, 1337-ben is. Vanchod 1382-ben a Horváth, 1454-ben a 
Vancsodi, Vajai és a Dombrádi családok birtoka. 1552-ben 33 lakott portát mutatnak ki 
Váncsodon a dicalis conscriptiók. 
 
A település lakossága a XVI. század második felében református hitre tért és ezzel megyénkben 
az elsők között csatlakozott az új vallási irányzathoz. A falu ugyan átvészelte a XVI. század 
végén és a XVII. század elején dúló tizenöt-éves háború pusztításait, sőt hamarosan bizonyos 
fokú jólétnek is örvendett, azonban Várad eleste (1660) – vagy a felszabadító háborúk idején – 
bekövetkezett a község pusztulása. Az 1692-es összeírás szerint már lakatlan, elpusztult hely. 
1722-ig nincsenek is adatok a községről, feltételezhetjük, hogy a kuruc időkben is lakatlan volt, 
vagy pedig ismét a háborúk áldozatává vált. 
 
A település 1731-ben pecsétnyomót készíttetett, mely a szilárd falusi közigazgatás kétségtelen 
bizonyítéka, azonban ennek lenyomatát, így a falu akkori címerképét sem ismerjük. Ellenben 
ismerjük az új, 1808-ban csináltatott pecsétnyomót. Ennek körirata a következő: VANCSOD 
PETSET 1808. Benne a jobbágyfalvakra jellemző címerkép létható: a tojásdad alakú pajzsban 
heraldikailag jobbra ekevas, míg balra csoroszlya.  
 
A településa múlt század közepén kis- és középnemesi családok birtokában volt. Az első 
világháború 64, míg a második világháború 46 áldozatot követelt a falutól. A két háború elesett 
katonai és polgári áldozatainak emlékére az önkormányzat 1993. május 30-án emlékművet 
avatott. 
 

 
 
A második világháború után megkezdődött a tsz-szervezés időszaka. 1949-ben már működött a 
Vörös Csillag Tsz, később 1958-59-ben a Béke és az Aranykalász. Ezek a szövetkezetek 
biztosították a mezőgazdasági jellegű település lakóinak a megélhetést a néhány iparos és ingázó 
kivételével. Az ingázók főleg a fővárosba jártak az építőiparba és a MÁV-hoz dolgozni. 
Az egyébként szegény település életében az 1970-80-as években bizonyos fellendülés volt 
tapasztalható. A környéken bővült a munkahelyek köre, így egyre kevesebben jártak el 
távolabbra dolgozni. 1970-ben a közigazgatási egyesítés során Váncsod székhelyközség lett, 
társközsége 20 évig Mezőpeterd volt. 
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Településszerkezet, területhasználat 
 
A belterület meghatározó szerkezeti eleme a lágy vonalvezetésű Kossuth utca (4815 számú 
országos mellékút), melyhez délen csatlakozik az Alkotmány utca, melynek belterületi szakasza 
szintén lágy vonalvezetésű és a külterület keleti területrészének fontos feltáró útja.  
 

    
 
Az Alkotmány utcából nyíló Hunyadi utca szintén fontos szerkezeti eleme a délkeleti 
településrésznek. Régi szerkezeti elem a Szent István utca és az ahhoz csatlakozó kiskertek 
tömbje (melyet északon és délen erdőterület határol), továbbá a régi és új temetők tömbje, 
valamint a belterület keleti részét határoló, Kis Körös főcsatornába torkolló Váncsod-falualja 
csatorna és az ehhez kapcsolódó Nagyúszó-ér, mely a József Attila utca déli részén lévő mély-
fekvésű területen szépen kialakított vízfelülethez és parkhoz csatlakozik. 
Mindhárom katonai térképen jól látszik, hogy e helyen a Kis Körös vízfolyásba csatlakozó 
vízfolyás volt. 
 

           
 
Első katonai térkép a településről és környezetéről 1763-1787 
 
Még az első katonai térképen jól látható, hogy a település főútvonalának déli – Hunyadi utcai - 
nyomvonala és az ehhez - nyugati oldalon - csatlakozó utcák nyomvonala a XIX. században 
megváltozott. A jelenlegi Zrínyi Miklós utca már a XVIII. században beépített volt. Az újonnan, 
a mély-fekvésű területeket figyelembe kialakított Arany János utca és a Rákóczi utca 



 

nyomvonala már egyenes. Ugyancsak ekkor alakultak ki az utak csatlakozásánál lév
templom előtti jelenlegi teresedések is, melyek településkép
 

 

Második katonai térkép településr
 

    
Harmadik katonai térkép a településr
 
A XX. században alakult ki a Szik utca, a Dózsa György utca folytatása, a 
Petőfi utca, a Szabadság utca, Kisfaludi utca, Ady Endre utca és a Határ utca. Az utóbbiak alig 
beépítettek. 
 

A külterület  jelentős szerkezeti eleme
főcsatorna, a Váncsod Falualja csatorna, a védett Bihari legel
északnyugati területrészen lévő
Az általános településkép, településkarakter mind a belterületen, mind a külterületen kedvez
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nyomvonala már egyenes. Ugyancsak ekkor alakultak ki az utak csatlakozásánál lév
tti jelenlegi teresedések is, melyek településképileg jelentősek.

    

településről és környezetéről 1806-1869 

     

Harmadik katonai térkép a településről és környezetéről 1869-1887 

A XX. században alakult ki a Szik utca, a Dózsa György utca folytatása, a 
fi utca, a Szabadság utca, Kisfaludi utca, Ady Endre utca és a Határ utca. Az utóbbiak alig 

s szerkezeti eleme a Hortobágy folyó, a régi Berettyó medrek, a Kis K
csatorna, a Váncsod Falualja csatorna, a védett Bihari legelő, a Bihari tájvédelmi körzet, az 

északnyugati területrészen lévő legelők, továbbá a területet feltáró utak. 
lepüléskarakter mind a belterületen, mind a külterületen kedvez

nyomvonala már egyenes. Ugyancsak ekkor alakultak ki az utak csatlakozásánál lévő és a 
ősek. 

    

   

A XX. században alakult ki a Szik utca, a Dózsa György utca folytatása, a Széchenyi utca, a 
fi utca, a Szabadság utca, Kisfaludi utca, Ady Endre utca és a Határ utca. Az utóbbiak alig 

a Hortobágy folyó, a régi Berettyó medrek, a Kis Kőrös 
, a Bihari tájvédelmi körzet, az 

lepüléskarakter mind a belterületen, mind a külterületen kedvező. 



 

3. ÖRÖKSÉGÜNK 
      a településképi szempontból meghatározó 
      műemléki - építészeti értékek,
 
Táji és természeti értékek
 
A településtermészeti értékei közül legjelent
részén elhelyezkedő Bihari-legel
 

Bihari-sík Tájvédelmi Körzet

Bihari-legelő Természetvédelmi Terület

Belterület

B i h a r i  -  s í k

B i h a r i  -  s í k
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ÖRÖKSÉGÜNK  
a településképi szempontból meghatározó táji és természeti

építészeti értékek, településképi jellemző

Táji és természeti értékek 

A településtermészeti értékei közül legjelentősebb a település igazgatási terület dél
legelő természetvédelmi terület.  

            az országos jelentőségű
     táj- és természetvédelmi területek

 Váncsod község közigazgatási területén

Bihari-sík Tájvédelmi Körzet

ő Természetvédelmi Terület M = 1:50 000

B i h a r i  -  s í k

B i h a r i  -  l e g e l ő

természeti - 
településképi jellemzők 

sebb a település igazgatási terület dél-délnyugati 

M = 1:50 000
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A védettség indoka és célja a területen található természetes szikesek és löszgyepek, az itt élő 
védett növény- és állatfajok megőrzése, a szik jellegzetes formakincsének, valamint a pusztai 
tájkép megóvása és fenntartása, a madárvonulások zavartalanságának biztosítása. 
 

 
 
A terület kiemelt közösségi jelentőségű élőhelye a pannon szikes gyep, melynek országos 
minősítés szerinti minősége kiváló. Külön kiemelendők a padkás szikesek vakszik-foltokkal és 
szikesekkel. Jellemző madárfaj a barna rétihéja, a kékvércse, az ugartyúk, a szalakóta és a kis 
őrgébics. Sajnálatos veszteség a túzok, mely még a nyolcvanas évek végén is rendszeres lakója 
volt a Bihari legelőnek, mára előfordulása rapszodikussá vált. 
A külterület közel egynegyed részét foglalják el a gyep- legelő területek, mely területek többsége 
a Bihari-sík tájvédelmi körzethez tartozik. A külterületi földek többsége, közel háromnegyed 
része szántó művelésű. Az erdőterületek száma elhanyagolható. Valójában csak kisebb véderdők, 
erdősávok találhatók. 
 

 



 

A Bihari-legelő 779 hektár nagyságú területrésze 1986 óta országos
Természetvédelmi Terület. A legel
zsombékos foltokkal és kisebb kiterjedés
vízjárta terület lehetett, rajta számos feltölt
időszakos, asztatikus jellegűek. A területen számos feltölt
mocsárréti-zsombékos növényzet
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 779 hektár nagyságú területrésze 1986 óta országos
Természetvédelmi Terület. A legelőterület nagyrészt szolonyec típusú szikes, mocsaras
zsombékos foltokkal és kisebb kiterjedésű löszfoltokkal. A topográfiai viszonyok alapján er
vízjárta terület lehetett, rajta számos feltöltődött meder maradványa látható, vízállásai ma 

űek. A területen számos feltöltődött holtág maradvány van, ezek 
zsombékos növényzetűek.  

                                                                                                                                 Bihari legel

 779 hektár nagyságú területrésze 1986 óta országos jelentőségű 
terület nagyrészt szolonyec típusú szikes, mocsaras-

 löszfoltokkal. A topográfiai viszonyok alapján erősen 
radványa látható, vízállásai ma 

dött holtág maradvány van, ezek 

 
Bihari legelő 

 



13 
 

Az európai közösségi jelentőségű Natura 2000 természetvédelmi területként kiemelt 
jelentőségű a külterület déli-délnyugati és nyugati területrészét érintő különleges madárvédelmi 
terület és a kiemelt jelentőségű természet-megőrzési terület. A Natura 2000 területe lefedi a 
Bihari-legelő és a Bihari-sík területét, de a madárvédelmi terület nagyobb kiterjedésű. 
 
Az igazgatási terület nyugati részen, a természetvédelmi területhez csatlakozóan helyezkedik el a 
Bihari-sík Tájvédelmi Körzet. A Bihari-sík Tájvédelmi Körzet 1998-as létrehozásával (17.095 
ha) a védett terület kiterjedése többszörösére növekedett, s már majdnem összefüggő tömböt 
alkot a térségben.  
 

EU Natura 2000 egyezmény hatálya alá tartozó
                        védett területek

Különleges madárvédelmi terület (Natura 2000)

Kiemelt jelentőségű természet-megőrzési
terület (Natura 2000)

Belterület

 Váncsod község közigazgatási területén az

M = 1:50 000

 
A természeti területek közül Váncsod külterületén kiemelkednek a külterület északnyugati 
részén elhelyezkedő Berettyó folyó, az északi részen a Kis Körös csatorna, a régi Berettyó 
medrek és szikes legelő foltok. Utóbbiakból a legnagyobb, - a 035 helyrajzi számú úthoz 
csatlakozó legelő terület - az ökológiai hálózaton belül ökológiai-folyosó minősítést is kapott, a 
Berettyó nagyvízi medréhez kapcsolódóan. 

 
Műemléki értékek 
 

Váncsod református temploma műemlék épület. A község régi templomának helyére épült a 
mai templom tornya 1791-1797 között, vegyes stílusban. Később a toronyhoz építették a 
hajórészt 1802-1806 között. 1883-ban még egyszer sor került a torony magasítására.  
A település legrégebbi és legbecsesebb emléke egy 1649-bõl származó ezüst kehely, melyet 
Literáti Szegedi Lukács készített. Egy másik régi kehely 1687-bõl való. Váncsod község 
anyakönyvében a legrégibb feljegyzések 1756-ból valók 
2015-ben huszonhét millió forintból újult meg a Váncsodi református templom. A község 
egyetlen műemlék épületének homlokzatcseréjét végezték el, a lábazat szellőzővakolatot kapott, 
 



 

A református templom felújítás elő

a csapadékvíz elvezetését megoldották
kerítést elbontották, így a templom
lelkeként szolgálja a lakókat. 
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templom felújítás előtt                               A református templom felújítás után        

megoldották, kicserélték a nyílászárókat is. A templomot körülvev
kerítést elbontották, így a templom, mint meghatározó építészeti, településképi érték

 

          

  

A református templom felújítás után         

, kicserélték a nyílászárókat is. A templomot körülvevő 
, mint meghatározó építészeti, településképi érték a település 

 

 



15 
 

Építészeti értékek 
 

A legrégebben kialakult Kossuth, Zrínyi, Szent István, Hunyadi és Alkotmány utcákhoz 
csatlakozó telekszerkezet a legrégebbi, mélységük a terepadottsághoz igazodóan 150-300 méter, 
szélességük 20-30 méter. A beépítési mélység melléképületekkel együtt nem haladja meg az 50 
métert. 
 

 Az oldalhatáron álló beépítési mód a jellemző a régi és az újabb, szabályosabb telkek esetén 
egyaránt. A településközpont területén több, azon kívül kevesebb utcával párhuzamos gerincű 
épület színesíti az utca- és településképet. 
A régebbi, kétszáz éves épületek egytraktusú, gangos kialakításúak, úgynevezett „kűlábas” 
házak. Eredeti állapotban (szoba, konyha, kamra) kevés maradt meg, mivel komfortosabbá tétel 
miatt a gangokat beépítették, az épületeket bővítették, átalakították. 
Megállapítható volt, hogy sok olyan épület van, amelyek még eredeti állapotban, illetve 
kismértékű átalakítás után is településképileg kedvezőek. 
 
 

         
 

Kossuth utca 29.                                                         Kossuth utca 33 
 

          
 

 Kossuth utca 41.                                                       Kossuth utca 42. 
 

         
 

 Kossuth utca 69.                                                      Kossuth utca 71. 



 

 

Alkotmány utca 21. Eredeti képében pompázik.
 
 

 

Alkotmány utca 22. udvari homlokzat      
 
 

    
Az Alkotmány utca 22. szám alatt lév
állapotban megmaradt, csak az 
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Eredeti képében pompázik.              Hunyadi utca 27. 

        

Alkotmány utca 22. udvari homlokzat                           Alkotmány utca 22. utcai homlokzat

               

Alkotmány utca 22. szám alatt lévő – volt bírói lakás – 1806. évben épült. Az épület
állapotban megmaradt, csak az utcai ablakok lettek cserélve és a padlóburkolat

 

      

Alkotmány utca 22. utcai homlokzat             

 

1806. évben épült. Az épület eredeti 
a padlóburkolat változott. 



 

 

Honvéd utca 4.                                    
  

 

 Szent István utca 8.                              
 

 

Széchenyi utca 33.                                   
 

 
 

     Kossuth utcai részlet                                                                    
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                                                        Hunyadi utca 30.   

        

Szent István utca 8.                                                   Táncsics Mihály utca 14. 

       

Széchenyi utca 33.                                                      Arany János utca 20. 

                                                                     

     

 

  

        



 

 

Kossuth utcai részlet 
 

 

Temetkezésre már alig használt R
 
A településre, illetve annak bizonyos részeire 
szövevény, telekszerkezet, beépítési mód, térbeliség, 
megjelenő sajátos jelleg – településképi jellemz
kiegészítések egymásra rétegz
 

A házak többségét nyeregtető

oromzata részben deszkából készült, részben falazott az oromháromszöge.
hagyományos népi építkezés körébe tar
csonkakontyos és a fiatalabb házak között sátortet
 

 

Település és táj kapcsolat 
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használt Református temető     Az új köztemető a bejáratot jelz

A településre, illetve annak bizonyos részeire tipikusan jellemző úthálózat és térformáció 
et, beépítési mód, térbeliség, morfológiai sajátosságok

településképi jellemzők - melyek az idő folyamán folyamatos 
kiegészítések egymásra rétegződésével formálódott, alakult, s jött létre. 

A házak többségét nyeregtető borítja egyenes oromzattal. Az 1980-as éveket megért
oromzata részben deszkából készült, részben falazott az oromháromszöge.
hagyományos népi építkezés körébe tartozó lakóépületek egy része tornácos
csonkakontyos és a fiatalabb házak között sátortetős is.  

 

  

 a bejáratot jelző oszloppal 

ő úthálózat és térformáció 
sajátosságok együtthatásaként 

ő folyamán folyamatos 

as éveket megért épületek 
oromzata részben deszkából készült, részben falazott az oromháromszöge. Váncsod a 

tozó lakóépületek egy része tornácos. Van néhány 

 



 

Helyi területi védelem alatt álló közterek, parkok, emlékhelyek
 
Az 1993-94-ben épült pihenő park és játszótér 
betéttel. A bejárata mellett kis sziklakertet alakítottak ki, különösen szép virágokkal. Az építés 
évében telepítettek 45-féle faritkaságot is. A park nem csupán a gyermekek játszását, 
szórakozását szolgálja, hanem a feln
kényelmet szolgálja a pihenőparkban elhelyezett számos pad is, s
is adott. A település tavasszal, a jó id
kirándulóhelyévé vált. A pihen
alakított ki az önkormányzat, mely körül sétaút vezet, a partján különbleges fák és bokrok 
fognak árnyat adni. 
 

 

Kossuth és József Attila utcai vízfelület és park (624 
 

 
A millecentenárium alkalmából 1996
A gyerekek számára új játszótér épült 2006
parkosították, s gondolva a szülő
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Helyi területi védelem alatt álló közterek, parkok, emlékhelyek 

ben épült pihenő park és játszótér kerítése tatabányai vörös kő
betéttel. A bejárata mellett kis sziklakertet alakítottak ki, különösen szép virágokkal. Az építés 

féle faritkaságot is. A park nem csupán a gyermekek játszását, 
, hanem a felnőttek számára is kellemes környezetű pihen

őparkban elhelyezett számos pad is, sőt a szabadtéri f
is adott. A település tavasszal, a jó idő beálltával a környező települések gyermekein
kirándulóhelyévé vált. A pihenőparkban lévő roncsolt terület felújításával egy vízfelületet 
alakított ki az önkormányzat, mely körül sétaút vezet, a partján különbleges fák és bokrok 

     

vízfelület és park (624 - 625 hrsz)  

A millecentenárium alkalmából 1996-ban további három emlékpark létesült.
A gyerekek számára új játszótér épült 2006-ban, amit igen szeretnek. A 

a szülőkre, ide is telepítettek padokat. 

 

kerítése tatabányai vörös kő alapból készült, fa 
betéttel. A bejárata mellett kis sziklakertet alakítottak ki, különösen szép virágokkal. Az építés 

féle faritkaságot is. A park nem csupán a gyermekek játszását, 
ű pihenőhely. A további 

őt a szabadtéri főzés lehetősége 
 települések gyermekeinek is kedvelt 

 roncsolt terület felújításával egy vízfelületet 
alakított ki az önkormányzat, mely körül sétaút vezet, a partján különbleges fák és bokrok 

 

 

ban további három emlékpark létesült. 
ban, amit igen szeretnek. A környezetet itt is 
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A tűzoltó szertárban levő, közel 100 éves kézi hajtású kocsi-fecskendő restaurálását végeztette el 
az önkormányzat, amely a templomtól északra fekvő parkban, Gyöngyössolymosi kőből készített 
talapzatra került. 
 

                               
 
 

 
 

2001-ben államalapító 
Szent István  

bronzból öntött szobrát 
állíttatta fel  

az önkormányzat, 
melyet  

Györfi Lajos 
szobrászművész 

alkotott. 
 



 

4. TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL
      KARAKTER Ű
        településkép, arculati
  

    

Beépítésre szánt falusias településrészen belüli 
helyileg védett 

Beépítésre szánt 

Beépítésre nem szánt egyéb területrészen belüli
védett terület

Beépítésre nem szánt 
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TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL  ELTÉR
KARAKTER Ű TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA,

arculati  jellemzők és településkarakter

Beépítésre szánt falusias településrészen belüli 
helyileg védett  terület - a műemléki környezettel

Beépítésre szánt falusias településrész

Beépítésre nem szánt egyéb területrészen belüli
védett terület

Beépítésre nem szánt egyéb településrész

ELTÉRŐ 
TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA,  

k és településkarakter bemutatásával 

Beépítésre szánt falusias településrészen belüli meghatározó
emléki környezettel

Beépítésre nem szánt egyéb területrészen belüli meghatározó
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Falusias lakóterület településrészen belüli - meghatározó védett terület 
 
A helyi védelem alatt álló terület egyben a település központja. A település valószínűleg 
legrégebbi – a Kossuth utca és a Szent István (volt Kun Béla) utca – településszerkezeti eleme, 
mely a mai napig megmaradt. Itt jellemző a települést ellátó, igazgatási, egyházi, oktatási 
funkciók sűrűsödése, a szolgáltatások jelenléte.  
 

 
 
 
 

 
 
A település helyileg védett területen belüli telekszerkezete, annak nagysága változatos. Ugyan ez 
jellemzi a beépítési módot is azzal a külömbséggel, hogy itt dominál az előkert nélküli illetve kis 
előkerttel rendelkező, az utcával párhuzamos gerincű épület elhelyezés.   
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E területre leginkább jellemzők a nagyobb terek, a sok növényzet (virág, cserje, különleges fák), 
valamint a változatos látvány, mely kedvező hangulatú. 

 

 
 

Kis előkerttel, kerítés nélküli, utcával párhuzamos gerincű épület 
 
 

 
 
A szép emlék és emlékkert hátterében jól látható, hogy a nyeregtetős épületek az utcával 
párhuzamos gerincűek. 
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A településkép egységességét a hasonló karakterű épületek többsége erősítheti. Nem lehet 
egyértelműen állást foglalni az utcával párhuzamos, vagy merőleges tető kialakítása mellett. 
Fontos, hogy az épület megjelenése az utcaképhez igazodva (arányosan, illeszkedve), de ne 
hivalkodva alakítsa, fejlessze a belső településképet.  
 

 

 
 

Kis előkerttel, kerítés nélküli, utcával párhuzamos gerincű épület 
 
 

Ezért az épület formálásakor az anyaghasználatban, a homlokzatképzésben, a színezésben, az 
arányos illeszkedés az elvárás. Különösen oda kell figyelni az épületek utólagos hőszigetelésekor 
arra, hogy az épület egésze kerüljön felújításra. Ekkor a színezés, a nyílászáró csere megoldása is 
illeszkedjen önmagában az épülethez és a környezetéhez színezésében és arányaiben egyaránt. 
Ugyanerre tetőfedések cseréjénél is gondolni kell. 
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Itt középületi szolgáltató funkciójú épületek esetén az utcával párhuzamos nyeregtető általában 
kedvezőbb beépítést tesz lehetővé. Ettől eltérni csak nem túl széles telek esetén indokolt. A 
településrészen a lakóépületek is változó épületelhelyezést és telepítést igényelhetnek. Teljes 
egységet nem lehet elvárni.  
Gondolni kell még a fő (lakó és szolgátató, kereskedelmi stb.) funkciót kiegészítő épületek 
elhelyezésére is. Fontos, hogy ezek a településképbe ne jelenjenek meg közvetlenül, alapvetően a 
főépület mögé, annak szerves folytatásaként valósuljanak meg. Ez egyben kedvező 
telekhasználatot is biztosít. 
  
A telek főépülete mellett a kerítés az, mely látványában is utcakép formázó. Ez lehet – a 
jelenlegivel azonos - jelzés értékű. A nagyobb előkert esetén az utcai kerítésnél javasolt a 
környezet szép példáit, hagyományait elemezni, formai és szerkezeti megoldásait újragondolva, 
illeszkedő kerítést építeni. A teljesen tömör falszerű utcai kerítés kerülendő. A nyitottabb, 
részben átlátható kerítés átengedi a tekintetet és a napfényt, látni hagyja az épületet és a kertet is.  
 
A falusias lakóterület településrészen belüli helyileg védett  területet településképi 
szempontból meghatározó területként kell kezelni. 
 
 

 
 
A rendezett településkép alakításához védelméhez javasolt lleszkedési szempontok: 

 

� szomszédos épületek figyelembe vétele a telepítés a magasság, tetőhajlásszög 
megválasztása során, 

� az alaprajzi elrendezés és a tömeg és homlokzatképzés segítse a kedvező rendezett 
utcakép megtartását, fejlesztését, 

� bejáratok akadály mentesítése, rámpái közterületi adottságokhoz illesztése úgy, hogy 
az zavaró utcaképi megjelenést ne okozzon, 

� tetőfelépítmények (kémények, gépészet) napelemek,homlokzati épületgépészeti 
elemek (klíma, mérőórák stb.) elrejtése, a homlokzat zavartalan érvényesülése,  

� napelemek esetén a tetősikkal azonos szögű elhelyezés mellett érvényesüljön az 
arányos illeszkedés, ne a napelem domináljon a tető megjelenésében, 

� az épület tömegének, homlokzatának építészeti megoldása (tagolás, színezés, 
nyílászáró rendszer, tető, eresz stb.) az épület rendeltetését kell tükrözze ill. 
kiszolgálja úgy, hogy a szűkebb (utca) és ha indokolt a tágabb (belső településkép) 
környezethez is igazodjon, 

� kerülni kell az építészeti örökség közvetlen másolását, 
� törekedni kell egyensúlyra a modern és a hagyományos formák között, 
� a hagyományos részletformák alkalmazhatók a modern anyaghasználatú épületek 

humanizálásában. 
 

Ezen szempontok alkalmazása nem zárhatja ki az újszerű építészeti és korszerű műszaki 
megoldások alkalmazhatóságát. Ez a hagyományos tömegformákra utalásokból a karakteres 
részletek újra értelmezéséig terjedhet. 
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Falusias lakóterület településrészen belüli nem védett terület 
 
„A magyar falusi és kisvárosi környezetkultúra sohasem érezte szükségét annak, hogy egy 
korábbi megoldást, mint „korszerűtlent” elvessen, és azt neológ, a városból vagy külföldről 
importált megoldásokkal cserélje le. A magyar hagyományos környezetkultúra mindig a 
meglévőt bővíti, alakítja, igazítja az új igényeknek megfelelően, és ezzel az additív jellegű 
építkezéssel folytonosan új, de önmagában is életképes típusokat hoz létre.”   

                                                                      dr MEGGYESI TAMÁS  Dsc. professzor emeritus  
 
A falusias lakóterület településrészen belüli nem védett területen kívüli belterületi területek 
tartoznak, melyek a lakó funkció mellett néhány központi funkciójú épületet és egyéb fontos 
funkciókat is magába foglalnak. 
 
A falusias lakóterület telekszerkezete, annak nagysága, különösen a délkeleti – már a XIX. 
századig folyamatosan kialakult - területrészen változatos. Itt is vannak még nyomai az utcával 
párhuzamos gerincű épületeknek, de az oldalhatáron álló beépítési mód  és az utcára merőleges 
gerincű épület elhelyezés a meghatározó. Különösen a 1970-es és 1980-as években – más 
településekhez hasonlóan - itt is épültek sátortetős – esetenként tipusterv szerinti - lakóépületek. 
1980-as évek közepétől napjainkig egyedi tervezésű, igényes lakóépületek jelentették az 
átépülési folyamatot. Az átépülés mellett felújítások (bővítések) is formálják a településképet.  
A jövőben az, új (lakó, közösségi, szolgáltató, kereskedelmi stb.) épületek mellett felújításokkal 
lehet nagyobb mértékben számolni. 
 

 
 

A településkép egységességét a hasonló karakterű épületek többsége erősíti.  

 
Az épület formálásakor az anyaghasználatban, a homlokzatképzésben, a színezésben az arányos 
illeszkedés az elvárás. Külön oda kell figyelni az épületek utólagos hőszigetelésekor, hogy az  
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épület egésze kerüljön felújításra. Ekkor lehet megoldani, hogy a színezés, a nyílászáró csere, a 
tetőfedés megoldása is illeszkedjen a környezetéhez.  
 

 
 

Kossuth utcai óvoda a bővítés után 
 

A falusias lakóterületen a tetők kialakítása utcánként, de akár utcaszakaszonként is eltérő, mely 
az építés idejével is összefügg. A legrégebbi épületek esetén figyelhető meg elsősorban az utcára 
merőleges nyeregtető. Ezek között vannak nagyon szépen karban tartottak és avultak is. A 
legelavultabb épületek átépítésével is kell számolni.  
 

A tető hajlásszögének 30-45 fok között érdemes választani. Így nem árnyékoljuk le a saját és 
szomszédunk kertjét, gazdaságosan kihasználható geometriájú tetőtér alakul ki. A tetősíkba 
helyezett ablakok a jó megvilágítást biztosítanak és ekkor nincsenek zavaró utcaképbe nem 
illeszkedő tetőfelépítmények. 
 

 



28 
 

A falusias lakóterületen is vannak zöldfelületek és pihenő helyek. A növények egyrészt 
hangulatteremtő, díszítőelemek. A településkép egységességének kialakításában, őrzésében a 
jövőben általában előnyösebb lehet, ha ezen a településrészen a ház oromzattal fordul az utca 
felé, és nem kontyolt tetővel. Az illeszkedés biztosítása azonban nem zárja ki az oromzat nélküli 
kialakítást. A padlástér csonka kontyolása általában még nem zavaró.  
 

 
 

A kertes házak elengedhetetlen kelléke a megfelelő méretű tároló. A telek rendben tartása 
könnyebb, ha a tárolók, kiegészítő épületrészek a főépülettel összhangban, azzal együtt tervezve 
alakulnak ki. Ugyanez igaz a kerítésekre. Az utcai kerítésnél érdemes a környezet és az örökség 
szép példáit megfigyelni, azok nyomán mai módszerekkel, friss hangulatú, de illeszkedő kerítést 
tervezni, építeni. A teljesen tömör, átláthatatlan utcai kerítés kerülendő és kivételes megoldás 
lehet. Az oldalsó és hátsó kerítések kevésbé jelennek meg az utcaképben, mégis érdemes az utcai 
kerítés figyelembe vételével átgondolni anyagukat, zártságuk mértékét.  
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A falusias lakóterület településrészen belüli nem védett területét településképi 
szempontjából általános besorolású területként célszerű kezelni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beépítésre nem szánt egyéb településrészen belüli védett terület 
 
E területbe a beépítésre nem szánt – Országos ökológiai hálózat – területe tartozik, mely magába 
foglalja az európai közösségi jelentőségű Natura 2000 kiemelt jelentőségű külterületi 
területrészeket. A területeken kialakult tájhasználat szervesen kapcsolódik a település 
történetéhez, közrejátszik a helyiek identitásának kialakulásában és erősítésében. 
 

 A településtermészeti értékei közül legjelentősebb a település igazgatási terület dél-délnyugati 
részén elhelyezkedő Bihari-legelő természetvédelmi terület, valamint e területhez az igazgatási 
terület északnyugati részén csatlakozóan elhelyezkedő Bihari-sík Tájvédelmi Körzet területe. 
 

A védettség indoka és célja a területen található természetes szikesek és löszgyepek, az itt élő 
védett növény- és állatfajok megőrzése, a szik jellegzetes formakincsének, valamint a pusztai 
tájkép megóvása és fenntartása, a madárvonulások zavartalanságának biztosítása. 
A terület kiemelt közösségi jelentőségű élőhelye a pannon szikes gyep, melynek országos 
minősítés szerinti minősége kiváló. Külön kiemelendők a padkás szikesek vakszik-foltokkal és 
szikesekkel. Jellemző madárfaj a barna rétihéja, a kékvércse, az ugartyúk, a szalakóta és a kis 
őrgébics. Sajnálatos veszteség a túzok, mely még a nyolcvanas évek végén is rendszeres lakója 
volt a Bihari legelőnek, mára előfordulása rapszodikussá vált. 

A rendezett településkép alakításához védelméhez javasolt lleszkedési szempontok: 

 

� szomszédos épületek figyelembe vétele a telepítés a magasság, tetőhajlásszög 
megválasztása során, 

� az alaprajzi elrendezés és a tömeg és homlokzatképzés segítse a kedvező rendezett 
utcakép megtartását, fejlesztését, 

� bejáratok akadály mentesítése, rámpái közterületi adottságokhoz illesztése úgy, hogy 
az zavaró utcaképi megjelenést ne okozzon, 

� tetőfelépítmények (kémények, gépészet) napelemek,homlokzati épületgépészeti 
elemek (klíma, mérőórák stb.) elrejtése, a homlokzat zavartalan érvényesülése,  

� napelemek esetén a tetősikkal azonos szögű elhelyezés mellett érvényesüljön az 
arányos illeszkedés, ne a napelem domináljon a tető megjelenésében, 

� az épület tömegének, homlokzatának építészeti megoldása (tagolás, színezés, 
nyílászáró rendszer, tető, eresz stb.) az épület rendeltetését kell tükrözze ill. kiszolgálja 
úgy, hogy a szűkebb (utca) és ha indokolt a tágabb (belső településkép) környezethez 
is igazodjon, 

� kerülni kell az építészeti örökség közvetlen másolását, 
� törekedni kell egyensúlyra a modern és a hagyományos formák között, 
� a hagyományos részletformák alkalmazhatók a modern anyaghasználatú épületek 

humanizálásában. 
Ezen szempontok alkalmazása nem zárhatja ki az újszerű építészeti és korszerű műszaki 
megoldások alkalmazhatóságát. Ez a hagyományos tömegformákra utalásokból a karakteres 
részletek újra értelmezéséig terjedhet. 
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Bihari legelő részlet 
 

 
 

Bihari legelő részlet állattartó telephellyel 
 

Az e területeken kialakult tájhasználat szervesen kapcsolódik a település történetéhez, 
közrejátszik a helyiek identitásának kialakulásában és erősítésében. 
 
Az országos ökológiai hálózattal érintett területeket településkép szempontjából 
meghatározó területként kell kezelni.  
 

A többi beépítésre nem szánt terület a beékelődő mezőgazdasági üzemi – elsősorban állattartó 
(juh, szarvasmarha) telephelyek - területei általános besorolású területek lehetnek. 
 



 

 

Állattartó telephely az igazgatási terület nyugati részén
 

 

A belterülettől délre lévő kiemelt jelent
 
 
Javasolt illeszkedési szempontok

A tanyák, majorok beépítésénél fontos a tájba illesztés biztosítása, mely a védett terület kezelé

és az arculati ajánlásokkal legyen összhangban. Els

növénytakaró zöldfelületek elsődlegessége az épített elemekkel szemben. Alacsony (párkány) magasság 

javasolt úgy, hogy az a technológia rovásá

 

 
 
Beépítésre nem szánt egyéb
 
E területbe a beépítésre nem szánt és nem
területek tartoznak. Váncsod közepes 

Javasolt illeszkedési szempontok:

A majorok beépítésénél fontos a tájba illesztés biztosítása, mely a védett terület kezelési 
tervével és az arculati ajánlásokkal legyen összhangban. 
 

Elsődleges szempont legyen a tájkarakter meg
elsődlegessége az épített eleme
az a technológia rovására, annak korlátozását ne jelentse.
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Állattartó telephely az igazgatási terület nyugati részén 

ő kiemelt jelentőségű természet-megőrzési terület részlet 

szempontok: 

A tanyák, majorok beépítésénél fontos a tájba illesztés biztosítása, mely a védett terület kezelé

és az arculati ajánlásokkal legyen összhangban. Elsődleges szempont legyen a tájkarakter meg

ődlegessége az épített elemekkel szemben. Alacsony (párkány) magasság 

javasolt úgy, hogy az a technológia rovására, annak korlátozását ne jelentse. 

Beépítésre nem szánt egyéb településrészen belüli nem védett terület

a beépítésre nem szánt és nem védett külterületi területek és a mez
Váncsod közepes mezőgazdasági adottságokkal rendelkezik. Ennek a 

Javasolt illeszkedési szempontok: 

majorok beépítésénél fontos a tájba illesztés biztosítása, mely a védett terület kezelési 
tervével és az arculati ajánlásokkal legyen összhangban.  

dleges szempont legyen a tájkarakter megőrzése, a növénytakaró zöldfelületek 
elemekkel szemben. Alacsony építménymagasság javasolt úgy, hogy 

az a technológia rovására, annak korlátozását ne jelentse. 

 

 
 

A tanyák, majorok beépítésénél fontos a tájba illesztés biztosítása, mely a védett terület kezelési tervével 

dleges szempont legyen a tájkarakter megőrzése, a 

dlegessége az épített elemekkel szemben. Alacsony (párkány) magasság 

en belüli nem védett terület 

k és a mezőgazdasági üzemi 
gazdasági adottságokkal rendelkezik. Ennek a 

majorok beépítésénél fontos a tájba illesztés biztosítása, mely a védett terület kezelési 

rzése, a növénytakaró zöldfelületek 
magasság javasolt úgy, hogy 



 

kiaknázása ma is fontos megélhetési forrás a helyieknek. Fontos a növénytermelés, de az 
állattenyésztés is jelentős a mai napi
 

 
A külterületi földek fele mező
adottságokra jött létre korábban a termel
fejlődtek, ill. újak is jöttek létre. 
 

 
 
 
Javasolt illeszkedési szempontok

A tanyák, majorok beépítésénél fontos a tájba illesztés biztosítása, mely a védett terület kezelési tervével 

és az arculati ajánlásokkal legyen összhangban. Els

növénytakaró zöldfelületek elsődlegessége az épített elemekkel szemben. Alacsony (párkány) magasság 

javasolt úgy, hogy az a technológia rovására, annak korlátozását ne jelentse.

 

 

Javasolt illeszkedési szempontok:

A majorok beépítésénél fontos a tájba illesztés biztosítása
legyen összhangban.  
Elsődleges szempont legyen a tájkarakter meg
elsődlegessége az épített elemekkel szemben. Alacsony építménymagasság javasolt úgy, hogy 
az a technológia rovására, annak
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kiaknázása ma is fontos megélhetési forrás a helyieknek. Fontos a növénytermelés, de az 
ős a mai napig.  

A külterületi földek fele mezőgazdasági kertes és általános mezőgazdasági
adottságokra jött létre korábban a termelő szövetkezet, melynek alapján mező

dtek, ill. újak is jöttek létre.  

szempontok: 

A tanyák, majorok beépítésénél fontos a tájba illesztés biztosítása, mely a védett terület kezelési tervével 

és az arculati ajánlásokkal legyen összhangban. Elsődleges szempont legyen a tájkarakter meg

ődlegessége az épített elemekkel szemben. Alacsony (párkány) magasság 

javasolt úgy, hogy az a technológia rovására, annak korlátozását ne jelentse. 

Javasolt illeszkedési szempontok: 

A majorok beépítésénél fontos a tájba illesztés biztosítása, mely az arculati ajánlásokkal 

dleges szempont legyen a tájkarakter megőrzése, a növénytakaró zöldfelületek 
dlegessége az épített elemekkel szemben. Alacsony építménymagasság javasolt úgy, hogy 

az a technológia rovására, annak korlátozását ne jelentse. 

kiaknázása ma is fontos megélhetési forrás a helyieknek. Fontos a növénytermelés, de az 

 

őgazdasági szántó terület. Ezen 
 szövetkezet, melynek alapján mezőgazdasági majorok 

 

A tanyák, majorok beépítésénél fontos a tájba illesztés biztosítása, mely a védett terület kezelési tervével 

tájkarakter megőrzése, a 

dlegessége az épített elemekkel szemben. Alacsony (párkány) magasság 

, mely az arculati ajánlásokkal 

rzése, a növénytakaró zöldfelületek 
dlegessége az épített elemekkel szemben. Alacsony építménymagasság javasolt úgy, hogy 
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5. A TELEPÜLÉSKÉP MIN ŐSÉGI FORMÁLÁSÁRA 

     VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK:  

        építészeti útmutató, közterületek településképi útmutatója - utcák, terek, 
        közparkok, közkertek 
 
 

Annak eldöntése, megítélése, hogy mitől szép egy 
ház, egy épület, nincs mértékegység. Szép az, ami 
rendezett. Rendezett utca, zöldövezet, homlokzat, 
épület elhelyezés, stb. A szépség sokféle lehet, de 
a közös rendező elv a rend, ezen belül a forma, 
mind a részletek rendje. A településképet 
meghatározó épületek, közterületek minőségi 
formálására vonatkozó ajánlások orientálhatják az 
építkezni szándékozókat e rend megértésére. A 
kézikönyv közös rendező elvei (illeszkedés, 
hagyományőrzés, modernizáció) az építészeti 
lehetőségeket feltárják és megismertetik az 
érdeklődőkkel, az építkezni szándékozókkal.        

 
 
 

Ajánlások a falusias lakóterület településrészre 
 

TELEPÍTÉS 
 

A középületek telepítése általában szabadon álló és hézagosan zártsorú, a funkciójához igazodó. 
A helyileg védett településrészen a családi házak telepítése oldalhatáron álló, csak a szélesebb 
telkek esetén fordul elő szabadon álló épületelhelyezés. A telken belüli elhelyezkedése 
többségében az utcára  merőleges tetőgerincű. Kivételt képeznek az 1970-80-as évek sátortetős 
un. kockaházai.  
 

               
 

              

Összefoglaló ajánlás: 

A nem utcára merőlegesen 
telepített, indokolatlanul nagy 
mértékben hátrahúzott családi ház 
építése nem javasolt. Kivételt 
képezhet a kellő széles telek esetén 
részben merőleges telepítés. A 
hátra húzott, párhuzamos 
épületrész ilyenkor sem uralhatja 
az utcaképet. A családi házak a 
telek oldalhatárán állnak, a ház 
mögött növényzettel határolva 
kialakítható a védett kert. 



34 
 

MAGASSÁG 
 

A településrészen a családi házak magassága közel azonos, jellemzően földszintes, esetenként 
földszint + tetőtér, illetve egy emeletes. 
 

 

 

 

     

 

TETŐHAJLÁSSZÖG  
                                    

A településrészen  a családi házak magastetősek, tetőhajlásszögük közel azonos, 35-400 körüli, 
max 450-osak. 

 

 

 

 

 

 

Összefoglaló ajánlás: 

A meglévő épületek közé épülő új 
házak hasonló magassággal épüljenek, 
mint környezetük. A túl magas házak 
nem illeszkednek a településközpont 
településrészének utcaképébe. 
Azonban a fél szint eltérés nem 
zavaró. Kivételesen akár max egy 
teljes szint eltérés is biztosíthat 
illeszkedő, rendezett utcaképet, de 
ehhez arányosságot biztosító 
építészeti eszközök (tömeg lépcsőzés, 
kis magasságú tető vagy eresz) is 
szükségesek. 

 

Összefoglaló ajánlás: 
A meglévő épületek közé épülő új 
házak hasonló tetőhajlásszöggel 
illeszkedjenek a környezetükhöz. A 
túl magas, illetve túl alacsony 
tetőhajlásszögű tetővel rendelkező 
épületek nem illeszkednek a  
településközpont település 
utcaképébe. Kivételt képezhet kellő 
széles telkeken, modern épülettömeg 
esetén az ahhoz igazodó 
aszimmetrikus, vagy (akár részben 
lapos) tető, mely az utcaképbe nem 
próbál hivalkodni. Oromfalas kontyolt 
és sátortetős házak egymás 
melletisége heterogén utcaképet 
eredményez. Ekkor a közel azonos 
tetőhajlásszög lehet a rendező elv. 
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TETŐFORMA 
 

A településrészen lévő családi házak tetőformája többnyire egyszerű, nem összetett forma.  
Amennyiben az építési telek körül kialakult egy nyeregtetős házakból álló utcakép, úgy oda ne 
tördelt tetőformájú épület kerüljön, hanem a szomszédokhoz hasonló nyeregtetős tetőformájú. 
Sátortetős ház jelleg modern megfogalmazása szintén illeszkedhet a meglévő nyeregtetős 
beépítéshez. Amennyiben az építési telek körül sátortetős épületek állnak, úgy oda ne tördelt 
tetőformájú épület kerüljön, hanem a többi épülethez hasonló tömegű és tetőformájú. 
 

                                  

                             

 
SZÍN 
 
A településrész színvilága változatos, többségében hasonló anyag- és színhasználat a jellemző – 
pasztellszínek és vakolt felületek. A környezet meglévő színvilágához illeszkedő épület színek 
használata javasolt.  

                                                                                     
                                                                                     
 

                             

                             

 
Összefoglaló ajánlás: 
 

Új házak építésénél az utcában, 
utcaszakaszban jellemző tető-
forma figyelembe vételével 
lehet illeszkedni. 
Ez azonban nem jelenthet 
másolást, sablonszerű megoldást 
kizárólagosan. A modern építé-
szeti eszközöknek teret adva 
újraértelmezett forma-világgal is 
el lehet érni az arányos 
illeszkedést, a harmonizációt, az 
építészeti rendet. 

     
Összefoglaló ajánlás: 
 

A településközpont településrészén a 
meglévő épületek színvilágához 
illeszkedő színvilágú új tetőfedések, 
homlokzatok, nyílászárok építése 
készítése ajánlott új építés felújítás 
során egyaránt. Nem illeszkedik a 
településképbe az élénk és kirívó 
színhasználat, a rikító színű fém-
lemez, fedés és burkolat. 
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TORNÁCOK 
 

A népi építészet egyik könnyen felismerhető, jellegzetes eleme az oldalsó oszlopos tornác. Szép 
példái ma is láthatók a településen. Ezek az átmeneti- „külsőbelső” terek készülhetnek az épület 
anyagából, de akár fából is. Ezek többnyire munkavégző helyként is szolgáltak 
 

                 
 

                    
 

A településközpontban korábban a lakóépületeken volt jellemző mely ma már eltűnőben van. 
 

Az arányos, tornácos épületek sora karakteres utcaképet mutat, mely erősíti a település egységes 
arculatát és identitását. Új épület tornácosan történő kialakításával tovább vihetjük e hagyományt 
a településen. 
 

 
    
 
 

    

Összefoglaló ajánlás: 

A modern építészetben újra  
értelmezett tornác a lakóépületek 
mellett akár középületeinken is 
megjelenhet. Ez továbbra is véd 
az esőtől, a hótól, árnyékol és az 
akadálymentesítésben is fontos 
szerepe lehet. Ez alatt ugyanis 
fedetten lehet kialakítani az 
akadálymentes megközelítést 
biztosító rámpát, mely így nem 
uralja az épület homlokzatát. 
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A Kossuth utcai könyvtár és közösségi hely homlokzata korszerűen alkalmaz tornácos oszlop elemeket. 
 

 
 AJTÓK, ABLAKOK 
 

Az épületek megjelenését homlokzati összképét a nyílászárók is alakítják. A belterületi 
településkarakter nyílászáróiban is eltérő képet mutat, mely sajátosság megőrzése, tovább vitele 
elősegíti a településkép egységét. A hagyományos nyíláskialakítás a lakóterületi településrészen 
jól megfigyelhető: kétszárnyú, jellegzetesen két vagy háromosztású ablakok, utcai homlokzaton 
szimmetrikus kialakítással.  
A település központjában hosszanti kialakítású, keskenyebbnek tűnő ablakokat figyelhetünk meg 
(a múlt értékeiként is). 
 

            
 

Kapu                                                                                          Ajtó a kerítés dísze 
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Fedett bejárati ajtó fából                                                      Mai korú bejárati ajtó 
 

   
 

Régi ablakok 
 

   
 

Hagyományt őrző ablakok 
 



 

 
       
 

 

 
  
HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT
 

A túldíszített, túlszínezett épület hamar elveszti érdekességét, és utána inkább zavaróan hat a 
településképben.  
A jól megválasztott homlokzat képzés
lábazat nem csak a hangulatot, hanem az épület védel
 

 

Kellemes homlokzatképzés                                               Az épület kétféle anyaghasználata kedvez
 

Összefoglaló ajánlás: 

Az épületeken a funkcióhoz 
igazodó méretű és formájú ajtók 
és ablakok kerüljenek beépítésre.
Egészségügyi, oktatási és 
szolgáltató funkciójú épületek 
esetében a hosszított nyílászárók 
modern megfogalmazásban is 
visszaidézhetők. A lakóépületek 
modern osztás nélküli ablakai is 
az - arányok tiszteletben tartása 
esetén - lehetnek településképi
leg kedvezőek. 
 

39 

HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT 

A túldíszített, túlszínezett épület hamar elveszti érdekességét, és utána inkább zavaróan hat a 

A jól megválasztott homlokzat képzés – mint például az  alkalmazott 
lábazat nem csak a hangulatot, hanem az épület védelmét is szolgálja. 

                 

homlokzatképzés                                               Az épület kétféle anyaghasználata kedvez

Az épületeken a funkcióhoz 
 és formájú ajtók 

és ablakok kerüljenek beépítésre. 
Egészségügyi, oktatási és 
szolgáltató funkciójú épületek 
esetében a hosszított nyílászárók 
modern megfogalmazásban is 

lakóépületek 
dern osztás nélküli ablakai is 

arányok tiszteletben tartása 
lehetnek településképi-

 

A túldíszített, túlszínezett épület hamar elveszti érdekességét, és utána inkább zavaróan hat a 

 vakolat és színezés – 

 

homlokzatképzés                                               Az épület kétféle anyaghasználata kedvező 



 

 
 

RÉSZLETEK 
 

 

Református templom torony            

 

Összefoglaló ajánlás: 

A homlokzat környezetbe 
illeszkedő kialakítása, anyag
használata, az építészeti 
megoldások összhatása első

sorban korszerű építészeti 
eszközökkel – tagolás, ked
vező színvilág, nyílászárók 
osztásrendje, stb. érhető el. 
Ennek során tekintettel kell 
lenni az épület funkcionális 
használatára is. 
 
 

Összefoglaló ajánlás: 
 

Az épület utcaképi harmóniájának 
biztosítását az épület egyes részlete
inek kidolgozása is elősegítheti. 
Ezért az épület ornamentika, a hom
lokzati hirdetőfelület, egyéb mű
kialakítása, helye aránya illeszkedjen 
az épület egészéhez. 
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        Az épület homlokzatképzése igazodik az Óvoda funkcióhoz

          

              Református templom részlet         Református templom részlet

  

homlokzat környezetbe 
 kialakítása, anyag-

használata, az építészeti 
megoldások összhatása első-

 építészeti 
tagolás, ked-

színvilág, nyílászárók 
ő el. 

Ennek során tekintettel kell 
lenni az épület funkcionális 

Az épület utcaképi harmóniájának 
biztosítását az épület egyes részlete-

ősegítheti. 
Ezért az épület ornamentika, a hom-

felület, egyéb műtárgy 
kialakítása, helye aránya illeszkedjen 

 

Az épület homlokzatképzése igazodik az Óvoda funkcióhoz 

 

Református templom részlet         Református templom részlet 

 



 

KERÍTÉSEK, TÉRFALAK 
 

Az épületek kiegészítői a kerítések, lámpák, árnyékolók, postaládák, korlátok alakítják az épület 
összképét, az ez által sugárzott hangulatot. 
igényességgel, odafigyeléssel tervez
 

 

A színek használata, az összkép érdekében odafigyelést igényel. Ezek a részek akár s
cserélhetők, ha a tulajdonos már mást szere
 

 

Kerítések esetén is létezik örökség. Hagyományosan alkalmazott anyagok, formák itt is 
fellelhetők, mint pl. a képen látható fabetétes, kerítés, mely a tömörebb formában rejl
lehetőségeket is mutatja. A ház és a kerítés színvilágának 
zártságát. 
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a kerítések, lámpák, árnyékolók, postaládák, korlátok alakítják az épület 
sugárzott hangulatot. Ezért mindent kiegészítő

igényességgel, odafigyeléssel tervezzünk meg.  

színek használata, az összkép érdekében odafigyelést igényel. Ezek a részek akár s
k, ha a tulajdonos már mást szeretne az épület felújítása keretében.

Kerítések esetén is létezik örökség. Hagyományosan alkalmazott anyagok, formák itt is 
k, mint pl. a képen látható fabetétes, kerítés, mely a tömörebb formában rejl

ségeket is mutatja. A ház és a kerítés színvilágának egysége oldja a kerítés viszonylagos 

a kerítések, lámpák, árnyékolók, postaládák, korlátok alakítják az épület 
Ezért mindent kiegészítő elemet egyforma 

 

színek használata, az összkép érdekében odafigyelést igényel. Ezek a részek akár sűrűbben is 
keretében. 

 

Kerítések esetén is létezik örökség. Hagyományosan alkalmazott anyagok, formák itt is 
k, mint pl. a képen látható fabetétes, kerítés, mely a tömörebb formában rejlő 

egysége oldja a kerítés viszonylagos 
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A településrészen változatos szerkezeti kialakítású, anyaghasználatú, tömörségű és magasságú 
kerítések találhatók. Egységes kép nem alakult ki, de az áttört oszlopos – alacsony lábazatos - 
kialakítás a leggyakoribb. 
 

 
 
 

 
 
A kerítés egyszerre teremt kapcsolatot a közterülettel, ugyanakkor elválasztja azt az ingatlantól. 
Az utcai tér fal egy eleme, mely lehet kivételesen tömör, és ha magánéletünket szeretnénk óvni, 
de lehet áttört, átlátható is. A településen vannak gyakran alkalmazott anyagok vagy formák, 
amelyek rendszeresen visszatérnek. 
A kertkapu és a gépkocsi kapu kialakításakor illeszkedjünk a kerítéshez és az épülethez. A kapu 
legyen hangsúlyos, de ne hivalkodó. Kialakításakor mértékkel alkalmazhatunk helyi 
hagyományos díszítőmintákat.  
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KERTEK, UDVAROK 
               
Településünknek és épületeinknek egyaránt illeniük kell abba a környezetbe, amelyet az adott 
helyen az ember és a természet közösen formált.
A falusias településrészben a környezetbe illesztés során a hagyományos településkép meg
az elsődleges cél. Az épületeket csak részlegesen takarjuk, árnyékoló fákat a déli falak közelében 
ültessünk. Az előkertbe ültetett fák, cserjék helyének megválasztásakor vegyük figyelembe a ház 
homlokzati kialakítását, nyílászáróinak elhelyezését. 
 

Összefoglaló ajánlás: 

A kerítés kialakításánál az épület 
anyaghasználatát, színezését 
vegyük figyelembe. A kapu, a 
belépés helye lehet hangsúlyos, 
de nem hivalkodó. Az áttört, 
részben áttört kerítés hagyja látni 
az épületet, a kertet, így az 
utcakép látványa jobban 
érvényesül. Falszerű tömör 
kerítés kerülendő. 
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Településünknek és épületeinknek egyaránt illeniük kell abba a környezetbe, amelyet az adott 
helyen az ember és a természet közösen formált. 
A falusias településrészben a környezetbe illesztés során a hagyományos településkép meg

z épületeket csak részlegesen takarjuk, árnyékoló fákat a déli falak közelében 
kertbe ültetett fák, cserjék helyének megválasztásakor vegyük figyelembe a ház 

homlokzati kialakítását, nyílászáróinak elhelyezését.  

A kerítés kialakításánál az épület 
anyaghasználatát, színezését 
vegyük figyelembe. A kapu, a 
belépés helye lehet hangsúlyos, 
de nem hivalkodó. Az áttört, 

kerítés hagyja látni 
az épületet, a kertet, így az 
utcakép látványa jobban 

ű tömör 

 

 

 

Településünknek és épületeinknek egyaránt illeniük kell abba a környezetbe, amelyet az adott 

A falusias településrészben a környezetbe illesztés során a hagyományos településkép megőrzése 
z épületeket csak részlegesen takarjuk, árnyékoló fákat a déli falak közelében 

kertbe ültetett fák, cserjék helyének megválasztásakor vegyük figyelembe a ház 
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A kerti építményeket takarjuk, hogy az épület jobban érvényesüljön. A meglévő épületek 
bővítése, felújítása során fokozottan ügyeljünk a már meglévő fás-szárú növényzet megóvására. 
A ház méreteinek érzetét a környező növényzettel befolyásolhatjuk. Magas növényzettel 
csökkenthetjük, alacsony növényekkel növelhetjük a ház méretének érzetét. 
 

                                                                                         
 
 

          
 
 
Kertünk teremti meg a természettel való kapcsolódást; a rekreáció, pihenés színtere, de 
haszonkertként is funkcionálhat. Az építészetben alkalmazott elvek itt is ugyanúgy megjelennek: 
arányok tömegformálás, színek, stílusok formájában. De a kert nem csak alkotás, hanem a 
kikapcsolódás helyszíne is. Telkünk leginkább láthatóbb része az elő,- illetve oldalkert.  



 

 
Díszes, gondozott előkerttel hozzájárulunk utcánk, településünk szép arculatához. Érdemes olyan 
fajokat telepíteni, amelyek nem csak virágukkal, hanem levelükkel, termésükkel is díszítenek, 
így majdnem egész évben színesíthetik udvarunkat.
 

 
 
A kerti építmények a főépülettel azonos épít
A pergolák, növényrácsok, gépkocsi beállók, kukatárolók kialakíthatók favázas szerkezettel is, a 
nyílászárókkal harmonizáló színezéssel.
A helyi hagyományokhoz illeszked
megoldás, illeszkedve az épülethez és a kerítéshez.
 

Célszerű könnyen felújítható, vízátereszt
dekoratív, régi téglából kialakítható járófelületet. A szegélyeket azonos hangulatú anyagból 
készüljenek. 
 
A vízáteresztő burkolat a csapadékvíz helyben tartása, hasznosítása miatt is el
előnyökkel jár, hisz még a napfényt sem veri er
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őkerttel hozzájárulunk utcánk, településünk szép arculatához. Érdemes olyan 
fajokat telepíteni, amelyek nem csak virágukkal, hanem levelükkel, termésükkel is díszítenek, 

évben színesíthetik udvarunkat. 

őépülettel azonos építőanyagokból, vagy azzal harmonizálva készüljenek. 
A pergolák, növényrácsok, gépkocsi beállók, kukatárolók kialakíthatók favázas szerkezettel is, a 

zínezéssel. 
A helyi hagyományokhoz illeszkedő, a kiskertet keretező, alacsony fa léckerítés alkalmazása jó 
megoldás, illeszkedve az épülethez és a kerítéshez. 

 könnyen felújítható, vízáteresztő burkolatot alkalmazása. A kevéssé használt részeken 
dekoratív, régi téglából kialakítható járófelületet. A szegélyeket azonos hangulatú anyagból 

 burkolat a csapadékvíz helyben tartása, hasznosítása miatt is el
nyökkel jár, hisz még a napfényt sem veri erősen vissza. 

 

kerttel hozzájárulunk utcánk, településünk szép arculatához. Érdemes olyan 
fajokat telepíteni, amelyek nem csak virágukkal, hanem levelükkel, termésükkel is díszítenek, 

anyagokból, vagy azzal harmonizálva készüljenek. 
A pergolák, növényrácsok, gépkocsi beállók, kukatárolók kialakíthatók favázas szerkezettel is, a 

, alacsony fa léckerítés alkalmazása jó 

 burkolatot alkalmazása. A kevéssé használt részeken 
dekoratív, régi téglából kialakítható járófelületet. A szegélyeket azonos hangulatú anyagból 

 burkolat a csapadékvíz helyben tartása, hasznosítása miatt is előnyös, klimatikus 
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A közterületek településképi útmutatója a minőségi formálásra 
vonatkozó ajánlásokkal 
 

UTCÁK 
 
A településkép javításához sokszor nem szükséges nagy beavatkozás, a rendezettség érzésnek 
elérése már fél siker. A közterületnek megfelelő fenntartása, a már nem használt közterületi 
elemek elbontása látványos előrelépést jelenthet. A különböző felületek határozott szétválasztása 
(pl. szegélykövek alkalmazásával) szintén jelentős javulást eredményezhet.  
A település utcái vezetik a tekintetet, felfűzik a települést alkotó elemeket, ezért harmonikus, 
egységes kialakításuk fontos. A településen áthaladók leginkább ezen útvonalakon haladva 
alakítják ki a településről alkotott képüket. Külön figyelmet kell fordítani az infrastruktúra 
hálózat elemeinek kiépítésére, nyomvonalvezetésre, felszíni és felszín alatti elemeinek utcaképbe 
illesztésére is. 
 

 

Összefoglaló ajánlás: 

A kert és a épület harmóniája ugyanolyan 
fontos, mint a kerítés és az épületé. A 
növényzet ne takarja el túlzottan az 
utcaképben megjelenő épületet, hagyjuk 
látszani a kertet. A kerti bútorok, épít-
mények (fő) épülettel azonos anyag-
használata, színezése a burkoló felületek 
anyagválasztása rendezet, telek megjelenést 
biztosít. 
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Kossuth utcai fasor 
 

 
 

Kossuth utca a templom felé haladva 
 
A virágos zöld utcák, a gondozott utcai teresedések hozzá járulnak a szerethető, barátságos 
település érzéséhez.  
 

A járófelületek, burkolatok kialakítása során a vízáteresztésre, a javíthatóságra és az 
akadálymentességre egyaránt gondolnunk kell. A burkolat színében a visszafogott, semleges 
színeket válasszuk. Mindig apró burkolatrészletet kell tervezni, a kerítések lábazataihoz 
illeszkedéstől kezdve a zöldfelületek szegélyéig. 
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 Kossuth utca részlet                                                     Lakóutca részlet 
 

 
 

Kossuth utcai piac 
 

 
 
Szépen gondozott csapadékvíz elvezető árok 
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Az utak, járdák megfelelő vízelvezetése alapvető a harmonikus településkép létrehozásához. 
Ugyanakkor a csapadék hasznosítása, megtartása nagyban megnöveli a szép környezet 
kialakítását és fenntartását. Az átépülő falusias részeken az árkok fontos településképi elemek.  
 

Pavilont elhelyezni csak a helyi építési szabályzat szerint lehetséges. Mivel erről a szabályzat 
nem rendelkezik, ezért ennek illeszkedési kérdéseit csak akkor tartalmazza majd a kézikönyv, ha 
ennek szükségességéről az építési szabályzat rendelkezik. 
 

                    

                   
                  

                                                 Igényesen kialakított buszváró                                                                 
 

 
 
KÖZTEREK, KÖZPARKOK, KÖZKERTEK 
 
 A közösségi szabadterek azok a találkozási pontok ahol a településhez, településrészhez és a 
helyi közösséghez tartozásunkat a természethez kapcsolódva, szabadabban élhetjük meg. Mivel 
rendszerint hosszabban tartózkodunk ezeken a helyeken, megjelenésük fokozatosan fontos. 
Rendszerint ezért a teresedések összetett tervezését szakemberek csoportja végzi. 
 

 

Összefoglaló ajánlás: 

Váncsod utcáira jellemző a 
széles útterület, változó 
intenzitású dús növényzet 
szegélyez. Nyáron a 
növényzettől az utca épületei 
csak részben láthatóak. Ezt a 
karaktert jövőben is meg kell 
őrizni.  
A településkép javítása már a 
folyamatos és igényes fenntar-
tással is elősegíthető. 
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Szépen bekerített pihenő közpark 
 

A teresedések kialakításakor fontos felmérni a használók várható szokásait, a használók számát, 
a használat időszakait, jellegét. A megfelelő mennyiségű és minőségű teret szükséges biztosítani 
a tevékenységhez és a közlekedéshez. A növényfajok megválasztása és ültetése során azok 
térigényét is figyelembe kell venni, számolva növekedésükkel, egymásra árnyékolásukkal. 
 

 
  
Szépen kialakított pihenő- és játszótér 
 

  Szép pihenőkert 
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A település legnagyobb közparkja, sok funkcióval 

 
 

 
 

Összefoglaló ajánlás: 
 

A megfelelő mennyiségű és minőségű teret kell biztosítani a tevékenységekhez. A 
növényfajok megválasztása és ültetése során azok térigényét is figyelembe kell venni, 
számolva növekedésükkel, egymásra árnyékolásukkal. A nyári hőség hatásainak enyhítésére 
az árnyékos, jó hő visszaverő helyek, felületek szükségesek.  
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Ajánlások a beépítésre nem szánt településrészre 
 

A beépítésre nem szánt terület belterület nyugati területrészén – temető, kegyeleti parkerdő, 
védelmi rendeltetésű erdő - a külterület délnyugati, nyugati, északnyugati tájvédelemmel, 
természetvédelemmel érintett területrészein – gyep, legelő – a külterület északnyugati és keleti 
területrészén – jelentős mértékben szántó, kisebb részben legelő – dominál. 
 Ezt csak a beékelődő ipari és mezőgazdasági üzemi (jellemzően állattartó telep) területek 
bontják meg.  
 

 
 

Református temető részlet 
 

                                    
 

Részlet                                                                    Baloldalon a régi, jobboldalon az új temető 
 

A Református temetőben már ritkán van temetés. Az új temető szépen kialakított, az út és a 
kerítés között színpompás rózsa virít. A temető bejáratának kialakítása hangsúlyos. 
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A belterülethez csatlakozó állattartó telephely 

 

 
 
A beépítésre nem szánt jelleg megtartása érdekében építési beavatkozások esetén a tájba 
illesztés, tájkarakter megóvása az elsődleges szempont. Ez a növénytakaró funkciójú 
zöldterületek elsődlegességét jelenti az épített környezet elemeivel (épületeivel, műtárgyaival) 
szemben. A tájba illesztés ezért a nem védett területeken is elsődleges szempont.  
 
Tájvédelemmel érintett területeken a védett terület kezelési terve szerint, az abban foglaltakat 
betartva őrizhetjük meg a tájkaraktert. Ebbe beletartoznak az ott elhelyezhető állattartó épületek 
tájba illesztési feladatai is.  
Fontos a természetes anyaghasználat, a kevés, világos szín, a horizontális épületkialakítás 
viszonylag alacsony hajlású tetőszerkezettel. Ha kerítés szükséges, akkor fa, ill. fonott ágas 
kerítés javasolt. 
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A volt konzervgyár épületei Mezőpeterdről haladva az úttól távolabbra keleti irányban  
 

 
 

Települési sziluett a gazdasági telep felől 
 

 
 

Az igazgatási terület nyugati részén lévő állattartó telephely 



 

 

 

Az igazgatási terület nyugati részén lév

 
A tájvédelemmel érintett területeken nem javasolt hírközlési és egyéb torony jeleg
elhelyezése, de a felszín feletti tartóoszlopokon vezetett elektromos hálózat sem. Az épüle
telepek éjszakai megvilágítása a talaj felé irányuljon a fényszennyezés kiküszöbölésére. 
 
 

TELEPÍTÉS 
 

 

                    

 

Ajánlások: 
 

Külterületen a telkeken lévő gazdasági
összevonása nem javasolható, ha azt a technológia nem indokolja. Javasolt a pavilonos 
elhelyezés. A major, az ipari terület a tanyalakó, ill. nem termel
hagyomány szerinti formákat, színvilágot követve illeszkedhet a külterületi tájba.
elérése érdekében elsődleges szempont
elsődlegessége az épített elemekkel szemben. Fontos a szél elleni védelem, ezért sok fa 
telepítése szükséges. Így biztosítható a tájba illeszkedés, a tájkarakter meg
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terület nyugati részén lévő állattartó telephely, baloldalt a gémeskút

A tájvédelemmel érintett területeken nem javasolt hírközlési és egyéb torony jeleg
elhelyezése, de a felszín feletti tartóoszlopokon vezetett elektromos hálózat sem. Az épüle
telepek éjszakai megvilágítása a talaj felé irányuljon a fényszennyezés kiküszöbölésére. 

 
 
 
 
 

 
Pavilonos épület elhe-
lyezés jó telekhaszná-
latot biztosít. 
A tömbös elhelyezés 
nem javasolt. 

ő gazdasági (termelő és tároló, szociális és lakó funkciójú épületek 
összevonása nem javasolható, ha azt a technológia nem indokolja. Javasolt a pavilonos 

A major, az ipari terület a tanyalakó, ill. nem termelő funkciójú épületei a 
formákat, színvilágot követve illeszkedhet a külterületi tájba.
ődleges szempont legyen a tájkarakter megőrzése, a takaró zöldfelületek 

dlegessége az épített elemekkel szemben. Fontos a szél elleni védelem, ezért sok fa 
. Így biztosítható a tájba illeszkedés, a tájkarakter megő

 

 állattartó telephely, baloldalt a gémeskút 

A tájvédelemmel érintett területeken nem javasolt hírközlési és egyéb torony jelegű építmény 
elhelyezése, de a felszín feletti tartóoszlopokon vezetett elektromos hálózat sem. Az épületek, 
telepek éjszakai megvilágítása a talaj felé irányuljon a fényszennyezés kiküszöbölésére.  

 és tároló, szociális és lakó funkciójú épületek 
összevonása nem javasolható, ha azt a technológia nem indokolja. Javasolt a pavilonos 

ő funkciójú épületei a 
formákat, színvilágot követve illeszkedhet a külterületi tájba. Ennek 

a takaró zöldfelületek 
dlegessége az épített elemekkel szemben. Fontos a szél elleni védelem, ezért sok fa 

. Így biztosítható a tájba illeszkedés, a tájkarakter megőrzése 



 

  TETŐFORMA 
 
 

Ajánlások: 
 

Váncsod mezőgazdasági üzemi területein
mely a funkcióhoz igazítottan nyeregtet
kialakított épülettel ez a hagyomány is tovább vihet
A túlságosan tördelt vagy lapos, 
A tetőhajlásszög igazodhat a szerkezeti tartóváz adottságaihoz,
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üzemi területein a nyeregtetős – fél-nyeregtető
mely a funkcióhoz igazítottan nyeregtetős (oldal) szárnyakat is tartalmazhat. A tornácosan 
kialakított épülettel ez a hagyomány is tovább vihető. 

lapos, manzárdtetős tetőforma azonban nem illeszkedik a tájképbe.
hajlásszög igazodhat a szerkezeti tartóváz adottságaihoz, de az ne legyen 45°

nyeregtetős tetőforma javasolt, 
s (oldal) szárnyakat is tartalmazhat. A tornácosan 

forma azonban nem illeszkedik a tájképbe. 
de az ne legyen 45°-nál nagyobb. 



 

6. JÓ PÉLDÁK BEMUTATÁSA
épületek, építészeti részletek (ajtók, ablakok, tornácok, 
színek, homlokzatképzés), kerítések, kertek, zöldfelületek kialakítása
 

 

 
A református templomot 2015. évben újították fel. 
építészeti értékeit. A fehér falak, és a barnára
megmaradtak. A templomtorony sisakja nemesebb burkolatot kapott. A kerítés elbontásra került. 
A templom a település ékessége, szervez
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JÓ PÉLDÁK BEMUTATÁSA : 
épületek, építészeti részletek (ajtók, ablakok, tornácok, 

homlokzatképzés), kerítések, kertek, zöldfelületek kialakítása

      

református templomot 2015. évben újították fel. A felújítás során megőrizték az épület eredeti 
építészeti értékeit. A fehér falak, és a barnára festett nyílászárók, az épület tagozatai 
megmaradtak. A templomtorony sisakja nemesebb burkolatot kapott. A kerítés elbontásra került. 
A templom a település ékessége, szervező ereje és példaértékű.  

 

épületek, építészeti részletek (ajtók, ablakok, tornácok, anyaghasználat, 
homlokzatképzés), kerítések, kertek, zöldfelületek kialakítása 

 

őrizték az épület eredeti 
festett nyílászárók, az épület tagozatai 

megmaradtak. A templomtorony sisakja nemesebb burkolatot kapott. A kerítés elbontásra került. 
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Az óvoda bővítésével annak tömegképzése, színvilága kedvezőbb lett és jól illeszkedik környezetébe. Az 
épület előtti kerítés elbontásával igazán érvényesül az épület. Kellemes, hogy az épület előtti közterületi 
szép park megmaradt és a park zártsága oldódott a körbekerítés megszüntetésével. 
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Az utóbbi években kevés lakóépület épült. Az új épületek illeszkednek környezetükhöz mind 
tömegképzésben, homlokzatképzésben, a kellemes színek alkalmazásában. Ritkán fordul elő, 
hogy a jó szándékkal elültetett fa növekedve eltakarja a homlokzatot, de még így is elfogadható. 
 
 

                       

Szépen kialakított kiskapu és kerítés                                        Hagyományőrző kialakítás más anyagból 

 

 
 

Kerítések esetén is létezik örökség. Hagyományosan alkalmazott anyagok, formák itt is 
fellelhetők, mint pl. a képen látható bejárati ajtó feletti nyeregtetős fedés alkalmazása, vagy a  
fabetétes, kerítés, mely a tömörebb formában rejlő lehetőségeket is mutatja. A ház és a kerítés 
színvilágának egysége oldja a kerítés viszonylagos zártságát. 
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A település legnagyobb közparkja a településközpont északi részén, nagy vízfelülettel és nagyon sok 
funkcióval és sokféle növényzettel. A közpark helyi védelem alatt áll. 
 

A József Attila utca déli részén lévő közpark a Szent István utca felől és a Kossuth utca felől is 
megközelíthető. Nagyon jó példa a közpark kialakítására. 
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7. JÓ PÉLDÁK BEMUTATÁSA: 
sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések 
 
 
Az utcaképhez az autóbusz várakozóhelyek, közterületen lévő létesítmények, hitetőtáblák, 
reklámfelületek, cégérek gépészeti berendezések is ugyanúgy hozzátartoznak, mint az épületek 
vagy növényzet. A hirdetés lényege a tájékoztatás, amelyet utcaképbe illőnek kell lennie. 
Épületeink megjelenését befolyásolják még a gépészeti (klímaberendezés, napelemek) elemek.  
 

     
 
  Igényesen kialakított buszváró                                     Igényesen kialakított közösségi pavilon                                                               
 
 

        
 
 

Váncsod területén csak igényes reklámhordozó helyezhető el. Cégér, cégtábla elhelyezésekor 
elengedhetetlen, hogy az alkalmazkodjon az épület jellemzőihez, anyaghasználatához. 
Közterületi tájékoztató táblák lehetőleg természetes anyagból készüljenek és az utcakép rálátását, 
adott esetben a kilátást ne akadályozzák. A térbeli betűkből készülő tájékoztató illik az 
épülethez. A napelemek ma már megkerülhetetlenek egyes épületek energetikai felújításánál. A 
tetősíkkal egyező síkú elhelyezés jó megoldás. 
A kerítés tömör falrészébe helyezett mérőberendezés illeszkedő megoldás. 
 



 

 

Megérkezés                                                                       
 

 

Napelemek elhelyezése a tetősíkban
 

 

Míves levélszekrény az oszlopon
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                                                                      Emlékhely a Kossuth és Szent István u.

ősíkban 

  
Míves levélszekrény az oszlopon                                   Színben is illeszkedő felirat

 
Emlékhely a Kossuth és Szent István u. csatlakozásánál 

 

 
ő felirat 
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Gyógyszertár épülete és előtere 
 

 
 

Gyógyszertár felirat 
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