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BEVEZETÉS
A település lehetőséget kapott, hogy az ott élők alakítsák és
meghatározzák azt a környezetet, amely a hagyományokon és a
meglévő értéken alapul és irányt mutat a fejlődés menetének,
meghatározza a település kialakítandó arculatát, hangulatát, egyúttal
létrehozhassa, alakíthassa, vagy éppen megőrizze a csak rá jellemző
miliőt.
A településkép alakításának itt meghatározott ajánlásai, irányai
önkéntesen alkalmazhatók, de mind az építkezni vágyóknak, mind a
vállalkozásoknak és az építészeknek utat mutat az egységes,
hagyományokon alapuló településfejlesztésnek. Betartása erősíti az
együvé tartozás érzését, emeli a település lakóinak identitás tudatát.
Az ebben a dokumentumban meghatározott értékmegőrzési és
fejlesztési irányok határozzák meg a ráépülő településrendezési
elveket, melyek alapján már kötelezettségek hárulnak az építtetőkre.
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TÚRONY KÖZSÉG BEMUTATÁSA
A Dél-Baranyát északról keretező Villányi hegység nyugati felét Tenkesként
ismerjük.
A Tenkes nyugatról északra forduló lejtőjén, a Tenkesháton terül el egy igen régi
település, Túrony.
A falu első írásos említése 1237-ből való, a pécsi káptalan birtokába kerülő
templom révén. Az Árpádkori templom ma is áll a település központjában. A
közelmúltban feltárt és nagyrészt eredeti állapotában helyreállított templom a falu
meghatározó eleme. A központi kiteresedés másik domináns épülete a
Polgármesteri hivatal, amely az 1800-as évek elején épült, eredetileg fogadó és az
azt kiszolgáló épületegyüttesként. Az itt áthaladó Kossuth Lajos utca felső
szakasza és környéke a nyugodt, vidéki hangulatot árasztó település élményét
nyújtja a lakóknak és az idelátogatóknak. Innen keletre elterülő Tenkeshát lejtő –
ami jelenleg a falu szőlős és gyümölcsös kertjeit rejti – egy lehetséges fejlődési
irány a településnek. Másik jellegzetes része a belterületnek a Kossuth Lajos utca
alsó szakasza, amely az 58. számú főút is egyben. A nagy forgalmú úttól keletre
terül el a Diósvölgy, ami a falu közösségi, kulturális életének és turisztikai
fejlesztéseinek az utóbbi évtizedben gyorsan fejlődő területe. A sajátos klímájú
völgy és a körülötte elterülő erdős terület a település fejlődését jelentős mértékben
meghatározó, ezért ennek fejlesztési lehetőségével kiemelten kell foglalkozni.
A település későbbi fejlődési perspektíváit alapvetően megváltoztathatja a
tervezett elkerülő út, amely a települést nyugatról fogja keretezni.
Az északi területeken a már meglévő mezőgazdasági feldolgozó és tároló
területekhez kapcsolódóan, ipari park jellegű fejlesztés tervei bontakoznak.

*jelölés, a 10. szakaszban található magyarázatra utal.
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A településen a vidékre jellemző,
de változatos épülettípusok
találhatók. Az épületek egy része
leromlott állapotú, ezért a még
menthető
értékei
védelme
különösen fontos. Ugyanakkor
már fellelhető néhány szép példa
az épített örökség megőrzésére.
A megújuló épületek között
példamutató
felújítások
az
irányadók, ezek az épületek a
település hangulatát őrzik.
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ÖRÖKSÉGÜNK
A település kétfelé tagolt szerkezete a múltszázadban alakult ki, amikor a siklósi út jelenlegi
vonalvezetésével megerősödött a domborzati viszonyokból adódó felső és alsó falurész
elkülönülése. Az Alsó-falu az 58-as nagy forgalmú út mentén húzódik a Diósvölgyig közel
vízszintes „fennsíkon”, a Diósvölgy bejárati része környékén a patak medréhez lejtve. Ebből a
völgyből kapaszkodik az út lefordulva az 58-as útról a Felső-falu felé, amely a nagy forgalomtól
megkímélt csendes környezetet biztosít a lakóknak. Ebben a településrészben található az a
központi terület, amit a református templom és az önkormányzat épülete keretez. A Felső-falu
fölött a Tenkeshát magasabbra emelkedő lejtőjén terül el a Szőlőhegy, melyet a hagyományos
elnevezések több részre tagolnak (Margó, Hegyderék, Haraszti kapu, Gyenis, Hegyporok, Garaj
hegy), mégis a Garaj hegy kivételével egységes településrészként alakult ki. Az utóbbi évtizedben
átalakuló terület a Diósvölgy. Korábban a falubeliek külterületként aktívan használták, de a háztáji
mezőgazdaság visszaszorulásával a völgy jelentősége elveszett és a természet elkezdte
visszahódítani. Most a település turisztikai koncepciójának meghatározó eleme, fejlesztéséhez a
település ezen külterületi részének szabályozását alapvetően újra kell gondolni. A település északi
felén a meglévő mezőgazdasági telephelyek körzetében alakulhat ki egy ipari park.

*jelölés, a 10. szakaszban található magyarázatra utal.
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ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK
Az eltérő karakterű településrészek meghatározása és településképi jellemzők bemutatása.
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TELEPÜLÉS KÖZPONT
A település központja a Kossuth Lajos és a Petőfi Sándor utcák találkozásánál, a Községháza és
a református templom között terülő kiteresedés. Itt található a falu játszótere és a település
rendezvényeit is gyakran itt tartják.
A polgármesteri hivatal mellett a községházában kapott helyet a könyvtár és a Kultúrház is. Ezt az
épületet az önkormányzat többször próbálta már fejleszteni, de minden alkalommal komoly
akadályozó tényező volt a terület falusias lakóövezeti besorolása, mert az épület jelenlegi mérete
is nagyobb, mint amit az övezeti kategória megenged.

*jelölés, a 10. szakaszban található magyarázatra utal.
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FELSŐ-FALU
A falu déli területe tartozik ide, ami falusias lakóövezet és körül öleli a központot. Jellemzően
földszintes, hagyományos, fésűs beépítésű lakóövezet, amely a Kossuth Lajos utca déli
szakaszát a Petőfi Sándor utcát és a Rákóczi Ferenc utcát foglalja magába. A fésűs
elrendezéstől eltér néhány telek beépítése, ahol a lakóépület a szélesebb telek lehetőségét
kihasználva fő homlokzatával az utca felé fordul. A Kossuth Lajos utcából a közelmúltban a
szőlőhegy felé nyitott magánút mentén kialakított telkek méretei eltérnek a hagyományos
telkekétől, azok a kertvárosias beépítésnek megfelelően lettek kiosztva. Ennek ellenére a
hagyományos falukép kialakítása itt is célszerű.
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ALSÓ-FALU
A Kossuth Lajos utca 58-as főútra eső szakasza tartozik ide. Történeti oka nincs a település
ekként történt megosztásának, de település két területének hangulata, fejlődésének iránya és
lehetőségei jelentősen eltérnek egymástól. Itt is jellemző a fésűs beépítés és a hagyományos
épületek közül hiányzik az utca felé forduló főhomlokzatú lakóépület típus. A később épült
épületeknél ez a megoldás már megjelenik és a múltszázad második felében épült épültetek
nagy számban szakítottak a falusias tömegalakítással. A falu északi szélén kialakított új építési
telkek a meglévő struktúra szerves folytatásaként a hagyományos telekformával vannak
kiosztva, ezért a falusias utcakép kialakítása itt is indokolt.

*jelölés, a 10. szakaszban található magyarázatra utal.
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DIÓSVÖLGY
A település közepe táján található Diósvölgy néhány évtizede megindult fejlesztése keretében,
két középületi funkciójú, főleg fedett szabad tereket és szociális részt magában foglaló
építménnyel kezdődött, majd az épületek konkrét funkciójának hiányában ez megtorpant. A falu
hagyományainak felkutatására és ápolásra, valamint az értékek továbbadására és
népszerűsítését szolgáló egyesület központjává vált az utóbbi időben és a fejlesztése tovább
folyt. Mára Túrony rendezvényi területévé és közösségi központjává vált, nagy szabadtéri
rendezvényterekkel, parkolóval és helyi termékek forgalmazására alkalmas piactérrel. A terület
a turisztikai fejlesztések központi területe, ennek keretében szálláslehetőség is kialakításra
került, mert a Mária Út egy szakasza átvezet rajta.
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*jelölés, a 10. szakaszban található magyarázatra utal.
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SZŐLŐHEGY
A hagyományos présháznak két alapvető típusát találhatjuk itt. Az egyik a térségre általában
jellemző, hossztengelyével a dűlőúttal párhuzamos, pillérsoros, tornácos épülettípus, amely a
helyi sajátosságnak megfelelően részben, vagy egészben vakolatlan, téglasíkig kitöltött fúgákkal
készült. Ezeknek az épületeknek gyakran tégla ornamentikával* díszített bütü falai vannak, néha
profilozott téglából. A másik egyszerűbb kivitelű épülettípus általában a gerincével az útra
merőleges, közel négyzet alaprajzú, dísztelen homlokzatú, íves ereszkiképzésű. Ezek az
épületek nagyrészt vályogból (vert fal) készültek, helyenként kő lábazattal, falszakaszokkal. Az
utóbbi évtizedekben a Szőlőhegy épületeinek állaga jelentősen leromlott, sok épület már
menthetetlen, ezért a védelem kiemelkedően fontos.
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*jelölés, a 10. szakaszban található magyarázatra utal.
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MEZŐGAZDASÁGI FELDOLGOZÓ ÉS IPARTERÜLET
A település északi felén az 58-as út közelében helyezkedik el, egy folyamatos fejlesztés alatt
álló mezőgazdasági termény tárolására és kezelésére szolgáló terület. A falu távlati elképzelései
között szerepel a helyi termékek feldolgozására létrehozandó iparterület kialakítása ennek a
területnek a szomszédságában, így a telephely és az újonnan parcellázott építési telkek közti
területet, az ipari tevékenység fejlesztési területeként kell kezelni.
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A településtől északra, a bisei útelágazásnál található egy másik mezőgazdasági telep, már
külterületen. Ez a telephely a régi TSZ korszakban alakult ki, de korábbi előzménye is van,
hiszen régi magtár és kiszolgáló épületek is találhatóak itt. Ezen a területen vagy környékén
jelenleg nagyszabású fejlesztési tervek nem ismertek, ezért kialakultnak tekinthető.

*jelölés, a 10. szakaszban található magyarázatra utal.
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
A településen az utóbbi időben elkezdődött épület felújítások szépítik a településképet, de
gyakori, hogy a hagyományos értékek megtartása helyett a városias anyag és színhasználattal,
a jellegzetes formák sematizálásával romlik a falukép. A település arculatának egységes, a
hagyományokon alapuló megújulásához ad instrukciót az útmutató.
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•
A településnek
újonnan beépülő része nincs. Fejlesztési terület ki van jelölve. Egy korábbi
önkormányzati beruházás révén az 58-as út északi bevezető szakaszán vannak újonnan
kialakított telkek. Ez a terület a jelenlegi nadrágszíjas kialakításba* illeszkedik, ezért az az Alsófalu építési rendjének megfelelő struktúrát viszi tovább.
Egy magánerős beruházás révén a Felső-faluban, a Kossuth Lajos utcából nyíló és a Szőlőhegy
felé kapaszkodó területen új építési telkek kerültek kialakításra. Ez a terület és a fölötte elterülő
fejlesztésre kijelölt rész már kertvárosias beépülést tesz lehetővé, elszakadva a fésűs
beépítéstől*, a kor lakóház igényeit jobban kiszolgálva. Mivel ezeken a területeken az építkezés
még nem kezdődött meg lehetőség van egységes kertvárosias* jellegű övezet kialakítására.

*jelölés, a 10. szakaszban található magyarázatra utal.
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A falunak ipari zónája nincs. Két telephely található, amely a mezőgazdaság kiszolgálására jött
létre. Az egyik a falu beépített területén kívül esik a bisei útelágazásnál, a korábbi TSZ telephely.
A másik az északi határon található a leendő elkerülő úton belül. Az ipari parkok kialakítása - a
későbbiekben - a két meglévő telephely körzetében lehetséges. A korábbi ipari fejlesztési tervek
is ezekkel a területekkel számoltak.

A Szőlőhegyen korábban intenzív
szőlő és gyümölcstermesztés
folyt. Ennek örökségeként
maradtak fenn - a mára jobbára
- használaton kívüli présházak és
pincék. Az utóbbi időben új szőlő
és gyümölcsültetvények jelentek
meg, ezért gondolni kell az újra
éledő borászat, pálinka készítés
és gyümölcsfeldolgozás
gazdasági és turisztikai
kihasználásának lehetőségére. A
területen vendéglátás és esetleg
szállásadási igények is
megjelenhetnek a közeljövőben.
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Ajánlások - Falusias településrészekre
Falusias területbe tartozik a Felső-falu és az Alsó-falu területe, a központi terület kivételével.

TELEPÍTÉS
Falusias beépítés

Fejlesztésre kijelölt terület

A falusias beépítésű*
területeken oldalhatáron
(jellemzően az északi
oldalhatáron) álló*, fésűs
beépítésű* módon kell telepíteni
a lakóépületeket, az útra
merőleges telekhatárhoz
igazítva, a szomszédos
épületekkel közel azonos
előkerttel. A melléképületek a
lakóházzal párhuzamosan,
annak folytatásaként, vagy ha a
telek szélessége megengedi
részben a lakóépületre
merőlegesen, az udvarra
befordulva telepíthető, de a
hátsókert* megközelítését
biztosítani kell.
A fejlesztésre kijelölt területeken
a fésűs beépítést* nem kell
követni, a szabadon álló*
beépítés is megengedhető.
Ezeken a területeken az
előkertet az országos
szabályozásnak megfelelően
kell kialakítani (legalább 5 m),
az épületnek az oldalhatárral*
párhuzamosnak kell lennie.
MAGASSÁG
A falusias beépítés* esetén a
földszintes beépítést kell
követni.
TETŐHAJLÁSSZÖG
A tető hajlása a hagyományos
falusias épületekre jellemző 35o42o között van, nyeregtetővel*,
néha csonkakontyos*
kialakítással.

*jelölés, a 10. szakaszban található magyarázatra utal.
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TETŐFORMA
A falusias beépítésű területeken
az épületek teteje a
hossztengellyel párhuzamos,
egyszerű nyeregtető, de gyakori a
csonkakontyos nyeregtető is. A
tornácos épületeken a tornác*
feletti tetőszakasz néha megtörik,
enyhébb lejtésű, mint egy
vízcsendesítő*.
A Szőlőhegyen az építmények
teteje szintén a hossztengellyel
párhuzamos, szimmetrikus
nyeregtető a jellemző kialakítás. A
tornácos épületeken a nyitott
épületrész a tömeg egységeként
van fedve, a megtört tetősíkok,
fióktető* nem jellemző.

A fejlesztésre kijelölt területeken a
magas tető* kötelező, a
tetőhajlásszög és anyaghasználat
a falusias beépítéssel azonos, az
erősen tagolt tetőforma
kerülendő.
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SZÍNEK
A település falusias részeiben a
homlokzati színekből a fehér és a
sárga árnyalatai a dominánsak. A
vakolatdíszek* kiemelésére a
visszafogott földszínek is
használhatóak. Gyakori a nyerstégla
alkalmazása, különösen a
melléképületeken és a kerítéseken.
A nyílászárókon a fa színek, barna
és esetleg fehér dominálnak.
Az új épületek építésénél és a
felújításoknál a hagyományos
színeket célszerű alkalmazni, az erős
és rikító színek nem javasoltak.
Ellen javasolt a falusias övezetekben
a piros, zöld, kék, fekete, sötétbarna
színek domináns, nagy felületű
megjelenése.

*jelölés, a 10. szakaszban található magyarázatra utal.
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HOMOLKZATI ELEMEK,
ANYAGOK
A lakóépületekre jellemző a
vakolatdíszek alkalmazása,
ablakkeretezés, oromzati
osztópárkány és sordísz,
valamint az álpillérek*. Jellemző
az eltérő lábazati szín, vagy
anyaghasználat.
A melléképületeken gyakori a
tégladísz, ablakkeretezés,
lábazat, oromzati díszítések. A
tetőfedéshez natúr kerámia
hódfarkú, vagy ezzel azonos
megjelenésű cserép
használatos. Nem javasolt a
bitumenes zsindely, cserepes
lemez és a pala használata.
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TEREPALAKÍTÁS
A telkeken, a terepet minimális
mértékben szabad megváltoztatni,
az épületeknek épített lábazatával
kell a tereplejtést követni.
Támfalak használatát az épülettől
feltűnően elkülönülve kell
alkalmazni, legfeljebb 1 m
magasságig, kő és téglafelületek
alkalmazásával.

*jelölés, a 10. szakaszban található magyarázatra utal.
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KERÍTÉSEK
A hagyományos kerítéstípus
a téglából épült oszlopos
tégla vagy kő lábazatos
forma, nyerstégla felülettel,
díszített oszlop fejezettel.
A kerítés mezők részben
kovácsoltvas elemekből
készültek, részben tömör
falazattal.

A tégla kerítések másik válfaja
az áttörten falazott mező,
pillérekkel erősítve.
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KERTEK
A hagyományos beépítések esetén
a kertek az állattartáshoz szükséges
termények megtermelésének,
zöldségeskertnek, baromfiudvarnak
adott helyet. Az átalakuló életforma
miatt a háztáji termelés háttérbe
szorulásával a lakóépületek körüli
kertek a pihenést szolgálják, ezért a
dísznövények és a füvesített
területek kezdenek dominálni.
A melléképület az állattartás helyett,
egyre gyakrabban kap új funkciót,
elsősorban tároló és garázs kerül
kialakításra. A hátsó kerti jó állapotú
épületek alkalmasak lennének a
falusi turizmushoz kapcsolódó
szolgáltatások és tevékenységek
kiszolgálására, szállásépületek
kialakítására.

*jelölés, a 10. szakaszban található magyarázatra utal.
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TORNÁCOK
A településre jellemző a tornácos* épület kialakítás. A tornác a dél felé
forduló udvari homlokzatot a nyári tűző naptól hivatott védeni, de az
esőtől is óvta a lakókat. Az ilyen épületek jellemzően egy
hossztraktusos* kialakításúak és az egymás mögé sorolt helyiségek
megközelítését szolgálja az épület oszlopsoros kiegészítése. A
környékre jellemző, hogy ezt a szerkezeti megoldást a Szőlőhegyen is
követték és az így kialakult fedett, de szabad tér kellemes helyet
biztosított a napi munkához és a pihenéshez is. A településre a
négyzetes tornácpillér a jellemző, egyszerű fejezettel, egyenes
záródású oszlopközökkel. A Szőlőhegyen általában a pillérek, a vég- és
oromfalakhoz hasonlóan vakolatlanok.
A tornácokat az utóbbi időben gyakran megszüntetik, az épület
komfortszintjének átértelmezésével. Ezzel együtt az épület karaktere is
teljesen elvész, pedig átgondolt tervezéssel ez nem szükségszerű.

*jelölés, a 10. szakaszban található magyarázatra utal.
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AJTÓK, ABLAKOK

A település hagyományos, falusias
beépítettsége nagyon kevés helyen
szakad meg, ezért alapvetően a
földszintes, utcára merőleges tengelyű,
nyeregtetős épülettípus a jellemző. Az
épületek javasolt színvilága – fehér és a
sárga árnyalatai – és a hagyományos
színek alkalmazása miatt a homlokzati
ajtók, ablakok színezésénél a barna
árnyalatait kell előnyben részesíteni. A
Szőlőhegyen a barna nyílászárók mellet
jellemző a zöld mázolás használata is.
A fa szerkezetek színeit és a nyílászárók
színeit össze kell hangolni, azonos
színvilágot célszerű alkalmazni.

*jelölés, a 10. szakaszban található magyarázatra utal.
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A református templom kapuinak és ablakainak festése
egészen sajátos türkizbe hajló kék, amely a naturális
homlokzat mellett egészen sajátos hangulatot ad az
épületnek.

*jelölés, a 10. szakaszban található magyarázatra utal.
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HOMLOKZATKÉPZÉSEK,
A falukép alakításában nagy
szerepe van az építészeti elemek
kidolgozottságának. A felújítások
során előfordul, hogy az épület
díszítése részben vagy teljesen
elvész, pedig az a külcsín szerves
része. A sematizálás,
egyszerűsítés az épületet éppen
a jellegzetességeitől, környezeti
kapcsolódásától fosztja meg.
Ugyan ez érvényes a
melléképületekre, kerítésekre.
A meglévő díszítő elemek
megtartása és felújítása, az
elveszett ornamentika*
visszaállítása, régi fotók,
felmérések alapján a falu
összképét javíthatja, a helyi
jellegzetességeket
hangsúlyosabbá teheti.

|37

A falu belterületén elsősorban a
melléképületeken és a
kerítéseken, a Szőlőhegy
épületein főleg a bütü falakon
jellemző a tégla architektúra
alkalmazása. Gyakoriak a
sorminták, az álpillérek*,
osztópárkányok* és
oromszegély díszek*.

*jelölés, a 10. szakaszban található magyarázatra utal.
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A nyers kő felület gyakran
megjelenik a lábazatokon,
kerítéseken, támfalakon.
Helyenként jól alkalmazott anyag a
kő, a kocsibejárón, aminek
mintájára megjelent a faburkolat is.
A présházaknál a tornácokon még
fellelhető a hatszögű téglapadló
burkolat.
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A lakóházakon gyakran megtalálható a vakolt ornamentika*. Ablakkeretek, szemöldök díszek*,
oromzati osztópárkányok* és falpillérek találhatók, főleg a lakóépületeken. Gyakran alkalmazott
díszítés az oromszegélyt kísérő fríz*, amely többnyire fogazott mintájú.

*jelölés, a 10. szakaszban található magyarázatra utal.
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UTCÁK, TEREK
Az utcák általában tágasak, világosak. A település belterületi részein nem jellemzőek a szűk,
tekergőző utcák. Az utak mentén kiépített a csapadékvíz elvezető árok rendszere és a
lejtésviszonyok rendezettek. A későbbi településfejlesztésnél tovább kell vinni a rendezett
közterületi struktúrát.
A hagyományos fésűs beépítésnek megfelelő, rendezett utcakép még fellelhető az eredeti
struktúrával, de vannak olyan szakaszok, ahol a korábbi szövet megbomlott, a beépítésbe nem
illeszkedő épületek miatt. Az épületek átalakítása, felújítása során törekedni kell a hagyományos
utcakép megtartására, helyreállítására.
A Szőlőhegyen jellemzően földes utak vannak, csak az utóbbi időben kezdődött el a dűlő utak
állagmegóvása, aminek következtében a megközelíthetőség jelentősen javul. Ezek a dűlők szűkek
és tekergősek, az épületek többnyire közvetlenül mellé épültek. A házak helyenként
besűrűsödnek, sajátos település struktúrát létrehozva.

*jelölés, a 10. szakaszban található magyarázatra utal.
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A járdák kiépítettsége nem mindenhol kielégítő, ezért azok átépítésekor gondolni kell a kerékpár
használatára. Az Alsó-falu és a Felső-falu között jelenleg nincs kiépítve gyalogos és kerékpáros
kapcsolat, a Diósvölgybe is megoldatlan a gyalogosok és kerékpárosok eljutása.
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MAI PÉLDÁK

A falu épületei jelentős részben leromlott állapotúak, ezért jelenleg a hangsúly a jövőkép
kialakításában inkább a jelenlegi épületállomány felújításán van, mintsem az új építési irányok
kialakításán. A felújított épületek között szép számmal találhatóak példaértékű eredmények, de
akad olyan is, ahol az eredeti épületnek még a tömegalakítását is alig lehet felismerni. Az
egységes és karakteres falukép kialakításhoz a régmúlt értékeinek a jelenbe való átemelése lehet
az út, még akkor is, ha ez a szokásosnál gondosabb tervezést igényel.

*jelölés, a 10. szakaszban található magyarázatra utal.
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A település fejlesztésére kijelölt területek
beépítési modelljét újonnan kell meghatározni,
mivel erre még kialakuló, vagy kialakult példa
nincs. A beépítési mód kialakításakor szem előtt
kell tartani, hogy a település kis lélekszámú,
jelenleg fogyó népességű, ezért fontos, hogy
legyen a szigorú fésűs beépítési rendnél
szabadabb, a huszonegyedik század elejei
technikai és technológiai követelményeinek
alkalmazásához jobban megfelelő övezet,
ugyanakkor ennek a területnek is szervesen
kapcsolódnia kell a jelenlegi struktúrához.
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HIRDETÉSEK, REKLÁMTÁBLÁK
A településre nem jellemző a nagyméretű reklámtáblák megléte. Az utcák viszonylag tágasak, de
a struktúrája nem alkalmas nagyméretű reklámfelületek elhelyezésére.
A településen jelenleg nem található olyan kereskedelmi, vagy szolgáltatói vállalkozás, amely
jelentős reklámtevékenységet fejt ki, ezért a reklámhordozók telepített és mobil formában is ritkák.

A jelenlegi, szinte reklámmentes településkép a falu fejlődésével megszűnhet, ezért fokozottan
érvényesíteni kell az egységes reklámhordozó rendszer kialakítását. A kerítésre vagy épületre
helyezett reklámfelületek függesztve, vagy ez épület falára rögzítve készüljenek, természetes (fa,
fém, kerámia…) az építményekhez illeszkedő anyaghasználattal. Megvilágításuk irányított fényű
lámpákkal megoldható, a futófény, ledes reklámfelületek alkalmazása kerülendő. A
reklámfelületek igazodjanak az épület méretéhez, tömegalakításához. Nem akadályozhatják a
közterület rendeltetésszerű használatát, infrastruktúra kiépítését és karbantartását. Nagyméretű
telepített reklámtábla (2 m2-t meghaladó) a település belterületén, a Szőlőhegyen és a
Diósvölgyben nem helyezhető el.
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MŰSZAKI BERENDEZÉSEK
Antenna, parabola antenna csak tetőre szerelt tartószerkezetre, az utcai homlokzat mögött
legalább 10 m távolságban, vagy hátsó homlokzaton, hátsó oromfalon - hátsó telekhatár felé néző
falakon - helyezhető el.
Légkondicionáló kültéri egysége a tetőre és az épület falára, az utcai homlokzaton és mögötte, 10
m távolságon belül nem építhető, tetőszakaszon nem helyezhető el. Oldalhatáros beépítés esetén
az udvari oldalkert homlokzati falán kültéri egység nem helyezhető el, a szomszéd felől pedig
csak akkor, ha teljes terjedelmében saját telekhatáron belül van a szerkezet és az a szomszédot
nem zavarja. Szomszédra néző tetőszakaszon úgy kell elhelyezni, hogy az eresztől merőlegesen,
tetősíkban mérve legalább 3 m-re legyen.
Napelem, napkollektor a tetőn, az utcai homlokzaton és mögötte 10 m távolságon belül nem
helyezhető el. A kiosztásnál törekedni kell az egységes, lehetőleg négyzet alakú felület
kialakítására.
Szélkerék a telken épített állvány esetén, csak az épület hátsó homlokzatsíkja mögött helyezhető
el. Épületre, csak rezgésmentes szélkerék rögzíthető, az utcai homlokzat mögött 10 m távolságon
túl elhelyezve.
A 10 m-es szabálytól csak abban az esetben lehet eltérni, ha a szerkezet másképp nem építhető
meg és azt a helyi főépítész jóváhagyta.
A műszaki berendezéseket elsősorban az udvari melléképületeken kell elhelyezni, az utcakép
tekintetében nem zavaró felületeken.
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FOGALOM MEGHATÁROZÁS
Sraffozás:
Nadrágszíj telek:
Fésűs beépítés:

Ferdén vonalkázott terület.
Más néven szalag telek. Keskeny és rendkívül hosszú terület.
Az utcára merőleges keskeny telek, oldalhatárára épült
hosszúházas beépítés rend.
Kertvárosias beépítés:
Kis beépítettségű, nagy zöldfelületű, alacsony épületmagasságú
lakóterület, többnyire szabadon álló épületekkel.
Falusias beépítés:
Kis beépítettségű, nagy zöldfelületű, alacsony épületmagasságú és
keskeny épületszélességű lakóterület, többnyire oldalhatáron álló
épületekkel.
Szabadon álló:
A telken elhelyezett épület minden oldalkertje legalább az
épületmagasság fele. Minden oldalon a tűztávolságon kívül, nyílás
beépíthető.
Oldalhatár:
A telken elhelyezett épület egyik oldalkertje kisebb az
épületmagasság felénél. Ezen az oldalon nyílás nem (illetve csak
szigorú szabályok szerint) helyezhető el.
Előkert:
Az épület utcai homlokzatvonala és az utcai telekhatár közti terület.
Hátsókert:
Az épület hátsó homlokzatvonala és a hátsó telekhatár közti terület.
Tornác:
Az épület hosszában végig futó, oszlopsoros fedett, nyitott folyosó.
Magas tető:
Olyan tető, amely lejtése 10%-nál nagyobb és padlásteret (tetőteret)
képez.
Nyeregtető:
Két irányba azonos, vagy eltérő szögben lejtő magas tető.
Kontyolt tető:
A magas tető két végének fedésével négy tetősík alakul ki, de nem
egy pontban metsződve.
Sátortető tető:
A magas tető két végének fedésével négy tetősík alakul ki, egy
pontban metsződve. Gúla alakú tető.
Csonka konty:
A kontyolás nem az eresz magasságában, hanem feljebb kezdődik.
Fióktető:
A tetőfelületből kiálló kisebb tető, amely álló ablakot vagy
padlásfeljárót fed.
Vízcsendesítő:
Az eresz mentén, a tető hajlásszögénél kisebb dőlésű tetőszakasz,
amely a csapadék lefolyási sebességét hivatott csökkenteni.
Oromzat:
Sátortető két végén kialakuló háromszög, amely falazattal
(oromfallal), vagy deszkázattal van lezárva.
Oromszegély dísz:
Az oromfalat a tető mentén díszítő sordísz (fríz).
Osztópárkány:
Épület szintenkénti, vagy közbenső díszítő párkánya.
Szemöldökpárkány (dísz):Nyílás felső széle (szemöldök) mentén, vagy azon kétoldalt túllógó
díszítő párkány. A szemöldökdísz nem ugrik jelentősen a homlokzati
sík elé.
Álpillér:
A falsíkból kiálló pillért, vagy oszlopot imitáló homlokzatdísz.
Sordísz, fríz:
Ritmikusan ismétlődő díszítő sor. Vakolatból, téglából, kőből
kialakított hosszanti díszítés.
Vakolt dísz:
Homlokzaton vakolattal kialakított díszítések.
Ornamentika:
Díszítő elemek összessége.
Traktus:
Főfalakkal (teherhordó falakkal) határolt épületszárny.
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