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BEVEZETÉS
A településkép védelméről szóló, 2016. évi
LXXIV. törvény egyik legfontosabb, gyakorlati megvalósulást segítő eszköze a Településképi Arculati Kézikönyv.
A kézikönyv nem kizárólag szakembereknek készül. Elsősorban a települési döntéshozók és a lakosság tájékoztatását segítő,
szemléletformáló kiadvány. A jogszabályok
útvesztője helyett röviden, lényegre törően,
és mindenki számára érthető módon mutatja be egy közösség környezetalakítással
kapcsolatos elvárásait. A kézikönyv meghatározza a település településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati
jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép
minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket, beépítési vázlatokat, egyúttal irányt mutat az építtetőknek.

6 | Bevezetés

Az arculati kézikönyv egy ezidáig nem létező, újonnan bevezetett szabályozási műfaj. A Kézikönyv hosszú távon jelentősen
befolyásolja a település életét, ezért készítésébe bevonásra kerültek a helyi civil szervezetek, lokálpatrióták, a helyi lakosság,
hogy érdemi módon szólhassanak bele lakóhelyük arculatának alakításába.
Egy település arculata, sajátos értékeinek
megőrzése, egységes képének megóvásavagy megteremtése, az otthonosság érzésén túl, a helyi közösségek összetartó erejét is növeli.
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VÁMOSPÉRCS
BEMUTATÁSA
Általános településkép,
településkarakter

A legkisebb „öreg hajdúváros” a megye
északkeleti részén, az országhatár közelében, a 48-as főút mentén, Debrecentől 20
kilométer távolságban fekszik. A település
a környező kistérség (Ligetalja) természetes központja, közlekedési csomópont, és
egyben az országban egyedülálló tormamonokultúrás vidék centruma is.
Vámospércs tájföldrajzilag a Dél-Nyírségben helyezkedik el, annak középső részén.
Területe domborzatilag közepes magasságú, tagolt síkság. Felszínének felépítésében a szélhordta homok az uralkodó, mely
az alatta levő hordalékkúpból származik, és
be is fedi azt. A hordalékkúp képződése a
pleisztocénban (negyedidőszak) zajlott, felépítésében mindenekelőtt az Ős-TiszaSzamos vett részt. A felszín jellemzői az
ÉÉK-DDNY irányú völgyek is, melyek a korábbi vízrendszer maradványai.
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Legnagyobb területet a futóhomoktalajok borítanak, melyek a szántóföldi művelés
szempontjából értéktelenek. Jelentős területen elterjedtek a humiuszos homoktalajok is,
ezek szintén gyenge termékenységűek. Kovárványos barna erdőtalajok csak kis területen
fordulnak elő. A homokos talajokon kívül a mélyebb részeken réti talajok és lápos réti talajok is megtalálhatók. A szántóföldi termelés korlátja – a gyenge termőképességű talajokon kívül – az erős szélerózió is.
Vámospércs a nyírségi vízválasztótól délre helyezkedik el, vizei ezért délre tartanak, a
Berettyó vízgyűjtő területéhez taroznak. A talajvíz mélysége 2-4 méter, kémiai jellege
kálcium-magnézium-hidrogénkorbonátos.
A település és környéke növényföldrajzilag az Alföld flóravidék Nyírség flórajárásához
tartozik. Változatos eredeti növénytakarójából – az ember nagyfokú természetátalakító
tevékenysége ellenére – sokféle társulást megőrzött, ezek ma a Hajdúsági Tájvédelmi
Körzet részét képezik. Erdős társulásai között találhatók a magasabb térszínekre jellemző száraz homoki tölgyesek, az alacsonyabb, jobb vízellátottságú területeken előforduló gyöngyvirágos tölgyesek, a buckaaljakban, laposokban pedig a tölgy-kőris-szil ligeterdők. Fátlan társulásai többek között a lápi nádtippanosok, a mocsári sásosok, zárt és
nyílt homoki gyepek.
Vámospércs első írásos említése a váradi püspökség – 1291-1294-re keltezett – tizedlajstromában fordul elő Belperch, majd Zegun de Perch néven. A település neve valószínűleg a birtokos személy nevére utal. Jóllehet, a település már 1338 előtt vámszedő hely
volt, a vámos megkülönböztetés csak a XV. századtól ismert. Egy 1312. évi osztozkodást
rögzítő oklevélben, mint a Gutkeled nemzetség ősi birtoka szerepel. A Gutkeled nemzetségből kisarjadt Diószegi- és Dobi családok kihalta után a koronára visszaszállt birtokot
az Albisi Zolyomi-család kapta, mad az 1540-es években – ma már nehezen tisztázható
módon- a Bajoni-család is részbirtokokat szerzett. Temesvár, Szolnok, majd Gyula török
kézre kerülésével Vámospércs olyan helyzetbe került, hogy egyaránt ki volt szolgáltatva
a Magyar Királyságnak, az Erdélyi Fejedelemségnek és a Török Birodalomnak is. A település időnkénti lakatlanságára lehet következtetni abból, hogy nem szerepel a ránk maradt, 1556-os Szabolcs megye dézsma összeírásában, majd az 1594-es bajomi vár uradalmi összeírásából is hiányzik.
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Adózás szempontjából a szolnoki szandzsák debreceni náhiehez tartozott. A speyeri
szerződéssel Bihar vármegyét – benne Vámospércset is – 13 portával Erdély kapta meg.
Az évszázad végétől a falu a kincstár tokaji uradalmához tartozott, s ide számított a hajdúk letelepítése idején is. A Bocskai-szabadságharc hadi eseményeinek befejeztével – az
1605. december 12-én, Korponán kiadott kiváltságlevéllel - Bocskai István 9254 hajdúkatonát telepített le. Tekintettel arra, hogy 1598-ban – a 15 éves háború kellős közepén,
a nagy tatárdúlások idején a falut 21 háztartással írták össze, bizonyos, hogy a hajdúk
nem elhagyott faluba költöztek be, s az 1610-es évekre az őslakos jobbágyok vagy beolvadtak a hajdúságba, vagy – amint arra néhány oklevél mutat – szinte jelképes összegért, mintegy kényszerrel felvásárolták az őslakosok portáit.
Vámospércsen letelepített hajdúk számára vonatkozó pontos adatok nincsenek,
Komoróczy György szerint 108, Dávid Zoltán szerint negyven hajdúvitéz költözött a faluba. Egy 1622-ben keletkezett irat aláírója 92 hajdútársa nevében írt alá. Amikor 1660ban Szejdi budai basa „igen erős haddal a hajdúvárosok és Erdély romlására tört”, rövid
időre Vámospércs is elpusztult, elnéptelenedett. A Rákóczi-szabadságharcban – miután
a fejedelem kemény parancsot küldött 1703. október 31-én Tokaj melletti táborából a
hajdúvárosoknak a fegyveres részvételre – a váradi ostromzárban és a súlyos vereséggel
végződő szatmári ostromzárban vettek részt. A nemesi jogok bizonyítására minden nemesi insurrectio alkalmával állított katonát vámospércsen is. Az 1800-ban felállított Nádor huszárezredbe 19 vámospércsi huszár állt. Az 1848-as szabadságharcba
Szoboszlónak és Vámospércsnek közösen kellett kiállítani egy nemzetőr századot, amely
a délvidéki és a dunántúli harcokban vett részt. A szabadságharc utolsó napjaiban a Görgey vezette III. és VII. hadtest – Paskievics előtt visszavonulva – Vámospércsen keresztülhaladt, s valószínű, hogy a tábornok augusztus 1-jén éjszaka a paróchián szállt meg.
Az abszolutizmus éveiben a települkés – az önkormányzatok felosztása után – a Nagyváradi Kerülethez tartozott, mint Észak-Bihar település, egészen a Hajdúkerület 1861es visszaállításáig. Az 1876. évi XXXIII. törvénycikkel megszűnt a Hajdúkerület és a hajdúvárosi titulus, Hajdú vármegye létrehozása után Vámospércs nagyközség a Balmazújvárosi Járás része lett. A polgári fejlődést, átalakulást jelzi, hogy az 1877. évi XXII. törvénycikk alapján Vámospércsen Községi Bíróságot szerveztek.

A település fejlődése szempontjából jelentős esemény volt a M. Kir. Észak-Keleti Vasút
Debrecen-Királyháza – Vámospércset is érintő – szakaszának megépítése. A múlt századi nagy filoxéria-vész pusztításának következtében – a minőségi és fajszőlők telepítésével – fellendült a szőlő- és borgazdaság. Az első világháborút követő béketárgyalások
eredményeként harmadára zsugorodott Magyarország határain belül Vámospércs periférikus helyzetbe került és ez a település hanyatlását okozta. A második világháborút követően a lakosság folyamatos elvándorlása volt jellemző, ami az utóbbi egy-két évtizedben állt csak meg. Ennek tudatában 1997-ben a település vezetői előterjesztették várossá nyilvánítási kérelmüket, hogy az egykori hajdúvárosok közül utolsóként visszaszerezzék városi státuszukat. Vámospércs a városi címet 2001-ben kapta meg. A település
ma központi szerepet tölt be a Ligetalja életében.
A város igazi kulcstelepülésként jelentős központi szerepet tölt be a Dél-Nyírség több települése számára. Erre a szerepre predesztinálja a település közlekedés-földrajzi fekvése. Debrecen és a magyar-román határ között fekvő települések csak Vámospércsen
keresztül kapcsolódhatnak be az Észak-Alföldi Régió és az ország vérkeringésébe.
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A településképi szempontból
meghatározó építészeti, műemléki, táji és természeti értékek, településképi jellemzők.
Műemlék Vámospércs református temploma, mely valószínűleg már az 1610-es
években is állt. Bővítették 1802-ben,
1838-ban és 1906-ban. A jelenlegi formájában késő barokk templom, hajója keletnyugati irányú, tornya 32 méter magas, háromszintes, órapárkányos.
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A parókia egyik szobáját máig Görgey-szobának nevezik. Annak emlékére, hogy itt tartózkodott Görgey Artúr honvédtábornok a III. és VII.
hadtesttel a debreceni csata idején (1849. augusztus 1-2.), és itt fogadta Szemere Bertalan miniszterelnököt és Batthyány Kázmér külügyminisztert. Az eseményről emléktábla tudósítja az utókort.
Az elődök tárgyi emlékeit a település tájházában gyűjtötték össze helyi emberek, hogy méltó helyen őrizhessék meg utódaik számára.
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A főtéren 1948 márciusában avatták fel azt az emlékoszlopot, amely
az első és második világháborús emlékmű szerepét is betölti. A neveket megörökítő táblákat Petőfi-dombormű egészíti ki. A millennium alkalmából az emlékművet a községházához helyezték át.
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Vámospércs város Örökségvédelmi vizsgálata
(Forrás: Településrendezési terv vizsgálati munkarész. 2017. Cívisterv Bt.)

ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK

Eltérő karakterű településrészek
lehatárolása, a településkép, arculati jellemzők és településkarakter bemutatásával.
Vámospércs belterületét, a területek településképet
befolyásoló tulajdonságai alapján, több karakteresen
eltérő részre lehet felosztani.
A városközpont, ami a belterület súlypontjában helyezkedik el, négy különböző területre osztható. Településképi szempontból legértékesebb/ legegységesebb, a történeti beépítésű terület (1), ahol egységesen oldalhatáron álló, utcavonalra helyezett beépítés a jellemző, számos helyi védelemre is érdemes, polgárházzal, kereskedő házzal.
A városközpont új beépítésű területei (2) egységesen
/ közel egyidőben, családi házakkal, sorházakkal beépített területek, értékes és esztétikus utcaképpel.
A városközpont új, intenzív beépítésű része (3) és a
távlati beépítésre szánt fejlesztési terület (4) településképi szempontból is átgondolást, tovább tervezést igényel.
A településkép értékeinek megőrzése szempontjából
kiemelkedő fontosságúak, a történeti beépítésű lakóterületek. (5) A belterület közel felét teszik ki, a
kertvárosias lakóterületek (6) és mintegy 20%-át a
falusias lakóterületek (7), melyek eltérő településképi
karaktert jelentenek.
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A város külterületét érinti a Hajdúsági Tájvédelmi Körzet, illetve a nemzeti parkok által
egyéb védett területeken kívül nyilvántartott
és kataszterezett területei vannak.
A tájvédelmi körzetben két jellegzetes
élőhelytípus, a száraz homokpuszták és a
nedves nyírvízlaposok szinte teljes szukceszsziós sorát megtalálhatjuk. Nyírvízlaposok
sajátos világot hoztak létre Vámospércs térségében. A lápok beerdősülésének jellegzetes állomásai a nyírlápok és a gyakoribb rekettyefüzesek, zárótársulás a tölgy-kőris-szil
ligeterdő. A tájvédelmi körzet elsősorban botanikai értékeiről híres, de számos védett állatfaj is előfordul a területen.
Vámospércs határában a védett homoki tölgyes a térség ilyen típusú erdőnek utolsó hírmondója a Gúthi-ér melletti keményfás ligeterdő. Haláp szélén a Soó Rezső által védettségre javasolt Rauchbauer tölgyes áll. Vámospércstől keletre a 48-as úttól egészen a
fenti területig terjed az igen gazdag, változatos élőhely együttes, ahol a Villongó sekély
vízállásos területétől a számos homoki gyepig, kőrises ligeterdőtől hagyásfás legelőig a
táj egy darabon ismét a Nyírség hajdanvolt
szépségét varázsolja elénk.
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1./ VÁROSKÖZPONTTÖRTÉNETI BEÉPÍTÉSŰ TERÜLETE
Vámospércs városközpontja, a településkép karaktervonásait figyelembe véve, több eltérő területrészre bontható. (Történeti beépítésű területek, Új beépítésű lakóterületek,
Újonnan beépült/ beépülő területek, Távlati fejlesztésre kijelölt területek)
1./ Történeti beépítésű területek: Többségében utcavonalon álló, földszintes nagy bel
magasságú régi épületek alakítják az utcaképet, de megtalálhatóak a fsz+1 emeletes új
épületek is. A vasútállomáshoz vezető Nagy utca, és a városházától keleti irányba kivezető Béke utca a város legszebben megmaradt, igazi kisvárosias hangulatú és léptékű
utcája. Az épületek oldalhatáron állóak, előkert nélküliek, utcával párhuzamos gerincű
nyeregtetővel fedettek. Több helyi védelemre érdemes polgárház, kapu- kerítés is található itt.
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A településközpontból délkeleti irányban
kivezető Béke utcát kövező beépítés, főként a délnyugati oldal különösen értékes
történetiséget hordoz, ezért védelemre érdemes.
Fontos, hogy az ide kerülő új épületek, ne
törjék meg a jelenlegi harmóniát, amit a finom párkánymozgásokkal egymás után
sorakozó, utcavonalon álló, utcával párhuzamos nyeregtetős épületek adnak, színes
homlokzataival, magasított párkányaikkal.
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2./ VÁROSKÖZPONTÚJ BEÉPÍTÉSŰ
LAKÓTERÜLETEK
A történeti beépítésű városközpont egyik
meghatározó utcájával, a Nagy utcával párhuzamos két utca településképi megjelenése
eltérő.
A Váci Mihály, utca mentén fsz+1 emeletes/
földszintes családiházas, illetve a Patika utca
északi oldalán láncházas lakóépületek kerültek elhelyezésre, egységes megjelenéssel.
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3./ VÁROSKÖZPONT- ÚJ, INTENZÍV BEÉPÍTÉSŰ
ÉS TOVÁBBÉPÜLŐ TERÜLET
A Debrecen irányából városközpontba bevezető út délkeleti oldala az elmúlt néhány évtizedbe jelentősen átépült, de az átépítés folyamata még nem fejeződött be. A földszint
+1 és fsz+2 emeletes épületek még nem álltak össze igazi, kiegyensúlyozott utcaképpé.
A tömb beépítése még „foghíjas’’. A földszintes környezetből jelentősen kiemelkedő, nagy
tömegű épületek környezetbe illesztése, csak az utca továbbépítése esetén lesz lehetséges, amikor is külön figyelmet kell majd fordítani, az alacsonyabb épületek felé történő
átmenet kialakítására is. A környezethez történő megfelelő beillesztésnek feltétele még,
hogy a Debreceni utca túlsó (északnyugati) oldala is beépüljön. E területre beépítési- fejlesztési tervek készültek, a város Integrált fejlesztési stratégiájának részeként.
A Debreceni út két oldalának fejlesztése az, amire a város településképének javítása érdekében is szükség van.
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4./ VÁROSKÖZPONT- TÁVLATI
FEJLESZTÉSRE SZÁNT TERÜLET
A Debreceni utca túlsó (északnyugati) oldala. E területre beépítési- fejlesztési tervek készültek, a város Integrált fejlesztési stratégiájának részeként. A Debreceni út két oldalának fejlesztése az, amire a város településképének javítása érdekében is szükség van.
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5./
TÖRTÉNETI BEÉPÍTÉSŰ
LAKÓTERÜLETEK
Vámospércs városközpontjának történeti beépítésű területein kívül, a városközpontból kivezető Kossuth utca, a Béke utca Dózsa
György utcától kintebb lévő, és a Nagy utca
vasútállomás előtti, Rákóczi utcától kezdődő
szakaszait kísérő beépítés őrzi leginkább, a
történeti jelleget.
Itt a történeti jelleget az épületek viszonylag
egységes telepítése, tömegaránya, tetőformája, kerítésének kialakítása hordozza még.
A történeti jelleghez tartozik az is, hogy helyenként még megtalálhatóak utcavonalra kihelyezett épületek is. A lakóépületek többsége utcára merőleges tetőgerincű nyeregtetővel készült, de az utcával párhuzamos gerincű nyeregtetős épület sem idegen a településképtől.
Az egyszerű tetőidomú épületek a jellemzőek.
Az épületeket viszonylag kis előkerttel helyezték el. Amennyiben a településképnek azt
a jellegzetességét, hogy épületek utcavonalon állóan is előfordulnak, meg szeretnénk
őrizni, megfelelő szabályozási előírásokat érdemes kidolgozni. (Az építési helyet az utcavonaltól kijelölni, és az épület elhelyezését utcavonalon állóan is megengedni, illetve a jellemzően kialakult távolságra (1-3,0 méterre)
is el lehessen helyezni.)
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A még sok helyen megtalálható „történeti jellegű’’ kerítés jellemzője, hogy az utca felé tömör kerítésmező készül, de az épület utcai
homlokzata előtt, áttört kerítésmezőt készítettek, általában kovácsot vasból.
A történeti kerítések között az is gyakori, amikor a teljes telekszélességben áttört kerítés
készül. Ilyenkor lábazatot készítettek, a kerítést oszlopokkal tagolták, és az áttört kerítésmezők vagy díszített kovácsoltvas kivitellel,
készültek, vagy léckerítés készült.
A hatályos szabályozási előírások a földszintes épületek mellett, lehetőséget adnak a
fsz+ 1 emeletes lakóépületek elhelyezésére
is, de a településképi értékeket és jellegzetességeket nézve, ezeken a területeken ez inkább nem javasolható.
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6./ KERTVÁROSI
ELŐKERTES
LAKÓTERÜLETEK
Vámospércs belterületének közel felét teszik
ki, az általános településképi jellemzőkkel
rendelkező, kertvárosias lakóterületek. Jellemzően földszintes épületek alkotják az utcaképet, de a hatályos építési előírások ezeken a területeken is lehetővé teszik a fsz+1
emeletes lakóépület építését is, mely lehetőséggel esetenként éltek/ élnek is az építtetők.
Településkép alakító tényezőnek azonban itt
sem nevezhetők az emeletes épületek. A
kertvárosias beépítésű utcákban, több az új
építésű lakóépület, mint a falusias északkeleti
városrészeken. Itt a földszintes épületek párkánymagassága is nagyobb, hiszen gyakran
beépítik a tetőteret is.
Az utcai kerítések a forgalmasabb utak mentén gyakran tömörek, vagy félig áttörtek. A
belső, csendesebb utcákon, az áttört és félig
áttört kerítések a gyakoribbak.

34 | Eltérő karakterű településrészek

Eltérő karakterű településrészek|35

36 | Eltérő karakterű településrészek

7./ FALUSIAS
ELŐKERTES
LAKÓTERÜLETEK
Vámospércs belterületének Debrecentől legtávolabbi részei mutatnak még falusias településképi karaktert. E területek átépítésére,
beépítésére kisebb volt az igény, tehát érthető módon, jobban megmaradtak a régebbi
építésű, alacsonyabb párkánymagasságú, kisebb tömegű épületek.
Ebben a környezetben a földszintes épületek
között, még inkább zavaró hatású lehet egy
közbeékelődő emeletes épület.
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8./ BEÉPÍTÉSRE NEM
SZÁNT TERÜLETEK
A város külterületét érinti a Hajdúsági Tájvédelmi Körzet, illetve a nemzeti parkok által
egyéb védett területeken kívül nyilvántartott és
kataszterezett területei vannak.
A tájvédelmi körzetben két jellegzetes
élőhelytípus, a száraz homokpuszták és a nedves nyírvízlaposok szinte teljes szukcessziós
sorát megtalálhatjuk. Nyírvízlaposok sajátos világot hoztak létre Vámospércs térségében. A lápok beerdősülésének jellegzetes állomásai a
nyírlápok és a gyakoribb rekettyefüzesek,
zárótársulás a tölgy-kőris-szil ligeterdő. A tájvédelmi körzet elsősorban botanikai értékeiről
híres, de számos védett állatfaj is előfordul a területen.
Vámospércs határában a védett homoki tölgyes
a térség ilyen típusú erdőnek utolsó hírmondója
a Gúthi-ér melletti keményfás ligeterdő. Haláp
szélén a Soó Rezső által védettségre javasolt
Rauchbauer tölgyes áll. Vámospércstől keletre a
48-as úttól egészen a fenti területig terjed az
igen gazdag, változatos élőhely együttes, ahol a
Villongó sekély vízállásos területétől a számos
homoki gyepig, kőrises ligeterdőtől hagyásfás
legelőig a táj egy darabon ismét a Nyírség hajdanvolt szépségét varázsolja elénk.

5
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ

A településkép minőségi formálására vonatkozó
ajánlások
Egy település arculata, sajátos értékeinek megőrzése, egységes képének megóvásavagy megteremtése, az otthonosság érzésén túl, a helyi közösségek összetartó erejét is
növeli.
E fejezetben a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások találhatók. A szép
fogalma ugyan relatív, mégis meghatározható a közösség által általánosan elfogadott
esztétikai szint, ami a települési környezet általánosan elfogadott, jellemző értékeihez
való igazodást tekinti mércének.
Ha külföldön járunk, és szívünkhöz közelinek érzünk egy települést, a maga egységes
megjelenésével, hangulatával, hiába építünk az ott látottal azonos (pl. mediterrán, vagy
alpesi) házat a saját településünkön, nem éled fel az ott tapasztalt otthonosság érzése.
Ezt úgy érhetjük el, ha saját települési környezetünk értékeihez, hagyományaihoz illeszkedő házat- otthont építünk.
A település egyes (általában történeti) részei rendelkeznek ezekkel az értékekkel, de ha
nincsenek ilyenek, nekünk (a közösségnek) kell azokat megteremteni.
Az építészeti útmutató az egyes, jellegzetes településrészek arculatához való illeszkedésben kíván segítségül szolgálni, bemutatva a településképbe illeszkedő sajátosságokat, és azokat is, melyek a környezettől való bántó eltérést jelentenek és ezért nem ajánlottak.
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ELŐKERTEK VIZSGÁLATA:
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1./ VÁROSKÖZPONTTÖRTÉNETI BEÉPÍTÉSŰ
TERÜLETEK
/ajánlások/

TELEPÍTÉS:
Többségében utcavonalon álló, földszintes nagy bel
magasságú régi épületek alakítják az utcaképet, de
megtalálhatóak a fsz+1 emeletes új épületek is. Az
épületek oldalhatáron állóak, előkert nélküliek, utcával
párhuzamos gerincű nyeregtetővel fedettek.
Fontos, hogy az ide kerülő új épületek, ne törjék meg a
jelenlegi harmóniát, amit a finom párkánymozgásokkal
egymás után sorakozó, utcavonalon álló, utcával párhuzamos nyeregtetős épületek adnak, színes homlokzataival, magasított párkányaikkal.
A történeti beépítésű városközpontban (néhány kivételtől eltekintve) nem zártsorúan csatlakoznak az épületek egymáshoz, mégis sok esetben készítettek az oldalsó oromfal lezárásaként tetősík fölé emelkedő falazatot „macskalépcsőt’’. Az oldalsó oromfalat általában nem kontyolták le, és csak egy kis tetőszellőző ablakot / nyílást alakítottak ki rajta.
Van olyan része a történeti beépítésű településközpontnak, ahol kis előkerttel helyezték el az épületet.
Azokon az utcaszakaszokon, ahol a meglévő épületek
meghatározó többsége utcavonalon áll, ajánlott az új
épületet is hasonló módon elhelyezni.
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MAGASSÁG ÉS TETŐFORMA
A történeti településközpontban a hatályos szabályozási terv lehetőséget ad a földszintes épületek mellett,
fsz+ 1 emeletes épületek elhelyezésére is.
A nagy utca és a Béke utca városháza épületéhez közel
eső szakaszán, ahol az épületek gyakorlatilag mind az
utcavonalon állnak, a városházán kívül csak földszintes épületeket találni. Itt kifejezetten zavaró hatású
lenne, ha emeletes épület „kerülne’’ a földszintes épületek közé. Van olyan utcaszakasz is a városközpontban, ahol emeletes épület áll, a földszintesek között.
Ajánlott azonban, megfogadni a jobboldalon bemutatott két alsó kép tanulságát. A tervező úgy oldotta meg
a földszintes és emeletes épületek utcaképi harmóniáját, hogy az emeletes épület a földszintes épület felöli
oldalon, magasságilag „visszalépett’’. Kifejezetten jó
tervezői gondolat volt, hasonló tetőformát és tetőszint is alkalmazni.
TETŐHAJLÁSSZÖG
Az épületek magas tetővel létesültek, a lapostetős
épület idegen a hagyományos településképben. Az alpesi- meredek tető és a mediterrán kis hajlású tető
ugyancsak idegen a település képétől. Ajánlott a 3545 fok közötti hajlásszögű tetőidomok alkalmazása.

Építészeti útmutató |45
ANYAGHASZNÁLAT, SZÍNEK
A településképben a natúr, sárgásvörös cserépfedés és a szürke palafedés váltakozó megjelenése a jellemző, amit a lakóépületek és
melléképületek fedésénél egységes alkalmaztak és alkalmaznak. A szürke palatetős épületekhez tartozó melléképületek esetében, sokszor szürke hullámpala fedést alkalmaztak, de
ezek használatát javasolt a jövőben elkerülni. A
hagyományos azbeszt adalékú palafedés alkalmazása ma már nem megengedett, a természetes pala pedig drágább tetőfedő anyag,
így várható azok jövőbeli lecserélődése. Épület
felújítás esetén cserép mintázatú fémlemez
fedés is alkalmazható, ami abban az esetben
elfogadható megoldás, ha színe a cserépfedéssel, vagy a középszürke palafedéssel azonos, és felülete nem fénylő.
Az épületek homlokzatában a fehér, és a halvány meleg- pasztellszínek a jellemzőek.
(Sárga, drapp színek, melyeket változatosabbá
tesz a rózsaszín, és a halvány vörös/ téglavörös szín. Ez utóbbi színeket az oromfalak, és
homlokzatok díszítésénél is alkalmaznak. A hideg színek (kék, zöld) vakolat színeként történő
alkalmazása nem javasolt, mert idegen a hagyományos utcaképtől. A kerítések színében a
tető színének tónusai, illetve az annál valamivel barnásabb, vöröses-barna, szürkés- barna
színek a jellemzőek. Az élénk színek és fehér
szín a környezetben idegenül hat.

Az utcaképben idegen hatást keltenek fehér- sárga- halvány meleg színárnyalattól eltérő színű homloktok, a cserép és középszürke pala színtől eltérő tetőfedések, különösen a zöld és kék, élénk piros, fekete színűek. A kerítések színében
a hideg színek, az élénk színek zavarólag hatnak.
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KERÍTÉSEK:
Az épületek elhelyezéséből adódóan, viszonylag
rövid kerítés szakaszok találhatóak, az utcavonalon álló épületek között. Sok esetben, csak egy
kétszárnyú nagykapura és egy gyalogos kiskapura elegendő az épületek közötti hely. Ilyen esetekben tömör kapuk és kiegészítő kerítésmezők
készítése az ajánlott.
Ha az épület kis mélységű előkerttel kerül elhelyezésre, ami egyes utcaszakaszokon megengedett, akkor javasolt a teljes áttört kerítés készítése, az egész utcafronti részen. Ezeket a kerítéseket falazott lábazattal, oszlopokkal is lehet készíteni, összhangban az épület építészeti kialakításával. Ilyen esetekben ajánlott teljesen áttört,
igényesen kivitelezett, esztétikusan díszített kovácsoltvas ketírésmezőket készteni.
A nagyobb, főként közösségi ingatlanok esetében a kerítést ajánlott teljesen áttört kivitelben
készíteni, sőt a szimbolikus, alacsony kerítés
megfelelő lehet. (Pl. templomkert, oktatási, művelődési létesítmény telke.)
A városközpont történeti részén, kifejezetten zavaró az igénytelen drótkerítés, a tömör táblákból,
lábazat és mezőkre osztás nélkül készülő kerítés.
A fémlemez használata csak a kapuk esetében
ajánlott, de ebben az esetben is elvárás, hogy
színezésekor, a hagyományos kerítések-, kapuk
színeit alkalmazzák.
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2./ VÁROSKÖZPONTÚJ BEÉPÍTÉSŰ
LAKÓTERÜLETEK
/ajánlások/

A történeti beépítésű városközpont egyik
meghatározó utcájával, a Nagy utcával párhuzamos két utca településképi megjelenése
eltérő.
A Váci Mihály, utca mentén fsz+1 emeletes/
földszintes családiházas, illetve a Patika utca
északi oldalán láncházas lakóépületek kerültek elhelyezésre, egységes megjelenéssel.
E területek, csendesebb belső utcák mentén
kerültek kialakításra, a városközpont közelében. Beépítésükre egységes megjelenéssel
került sor, vagy egy ütemben, vagy időben kicsit elhúzódva, de szigorú, megjelenésüket is
befolyásoló szabályozás szerint.
Ha mellettük, közöttük új épület készülne,
fontos a kialakult építészeti karakterhez (településképi karaktervonásokhoz) nagymértékben igazodni.
Áttört, igényes kerítést javasolt építeni. E területeken a szépen gondozott előkert is részét képezi az utcaképnek.
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3./ VÁROSKÖZPONT ÚJ,
INTENZÍV BEÉPÍTÉSŰ
ÉS TOVÁBBÉPÜLŐ
TERÜLET
/ajánlások/

A Debrecen irányából városközpontba bevezető út délkeleti oldala az elmúlt néhány évtizedbe jelentősen átépült, de az átépítés folyamata még nem fejeződött be.
A földszint +1 és fsz+2 emeletes épületek
még nem álltak össze igazi, kiegyensúlyozott
utcaképpé. A tömb beépítése még „foghíjas’’.
A földszintes környezetből jelentősen kiemelkedő, nagy tömegű épületek környezetbe illesztése, csak az utca továbbépítése esetén
lesz lehetséges, amikor is külön figyelmet kell
majd fordítani, az alacsonyabb épületek felé
történő átmenet kialakítására is.
A környezethez történő megfelelő beillesztésnek feltétele még, hogy a Debreceni utca
túlsó (északnyugati) oldala is beépüljön. E területre beépítési- fejlesztési tervek készültek,
a város Integrált fejlesztési stratégiájának részeként.
A Debreceni út két oldalának fejlesztése az,
amire a város településképének javítása érdekében is szükség van.
Ajánlott a területre olyan beépítési javaslatot
kidolgozni, ami a teljes utcaszakaszt egységében mutatja be, és határozza meg a legfontosabb településképi előírásokat. Jelen kézikönyv készítésekor ez a szakmai anyag még
nem állt rendelkezésre, de kidolgozására feltétlenül szükség van. A nemrégiben kidolgozott integrált település fejlesztési stratégia
javasa latokat tartalmazott például a bevezető út környezetében történő új épületek elhelyezésére is.
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5./
TÖRTÉNETI BEÉPÍTÉSŰ
LAKÓTERÜLETEK
/ajánlások/

TELEPÍTÉS:
A telkek beépítése jellemzően oldalhatáron álló. Az
épületek meghatározó többsége ténylegesen az oldalhatáron áll, csak kivételes esetekben helyezték az oldalhatártól 1-1,5 méter „csurgó távolságra’’. A történeti településrészen az épületek egy része utcavonalon áll, vagy előtte csak kis (1,5 m, legfeljebb 3,0 m
mélységű) előkertet alakítottak csak ki.
A jogszabályi fogalom használat szerint a beépítés
módja oldalhatáron álló, előkert nélküli, ugyanis az építési hely (a teleknek az a része, ahol épületet el lehet
helyezni) az utcavonalhoz csatlakozik. A köznapi szóhasználat szerint az épületek elhelyezése előkert nélküli- illetve kismélységű előkertes beépítés.
A hatályos szabályozási előírások a földszintes épületek mellett, lehetőséget adnak a fsz+ 1 emeletes lakóépületek elhelyezésére is, de a településképi értékeket
és jellegzetességeket nézve, ezeken a területeken ez
inkább nem javasolható.
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MAGASSÁG ÉS TETŐFORMA
Itt a történeti jelleget az épületek viszonylag egységes
telepítése, tömegaránya, tetőformája, kerítésének kialakítása hordozza még. A történeti jelleghez tartozik
az is, hogy helyenként még megtalálhatóak utcavonalra kihelyezett épületek is. A lakóépületek többsége
utcára merőleges tetőgerincű nyeregtetővel készült,
de az utcával párhuzamos gerincű nyeregtetős épület
sem idegen a településképtől.
Az egyszerű tetőidomú épületek a jellemzőek. Az épületeket viszonylag kis előkerttel helyezték el. Amenynyiben a településképnek azt a jellegzetességét, hogy
épületek utcavonalon állóan is előfordulnak, meg szeretnénk őrizni, megfelelő szabályozási előírásokat érdemes kidolgozni. (Az építési helyet az utcavonaltól kijelölni, és az épület elhelyezését utcavonalon állóan is
megengedni, illetve a jellemzően kialakult távolságra
(1-3,0 méterre) is el lehessen helyezni.)
TETŐHAJLÁSSZÖG
Az épületek magas tetővel létesültek, a lapostetős
épület idegen a hagyományos településképben. Az alpesi- meredek tető és a mediterrán kis hajlású tető
ugyancsak idegen a település képétől. Ajánlott a 3545 fok közötti hajlásszögű tetőidomok alkalmazása.
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ANYAGHASZNÁLAT, SZÍNEK
A településképben a natúr, sárgásvörös cserépfedés
és a szürke palafedés váltakozó megjelenése a jellemző, amit a lakóépületek és melléképületek fedésénél egységes alkalmaztak és alkalmaznak. A szürke
palatetős épületekhez tartozó melléképületek esetében, sokszor szürke hullámpala fedést alkalmaztak, de
ezek használatát javasolt a jövőben elkerülni. A hagyományos azbeszt adalékú palafedés alkalmazása ma
már nem megengedett, a természetes pala pedig drágább tetőfedő anyag, így várható azok jövőbeli lecserélődése. Épület felújítás esetén cserép mintázatú
fémlemez fedés is alkalmazható, ami abban az esetben elfogadható megoldás, ha színe a cserépfedéssel,
vagy a középszürke palafedéssel azonos, és felülete
nem fénylő.
Az épületek homlokzatában a fehér, és a halvány meleg- pasztellszínek a jellemzőek. (Sárga, drapp színek,
melyeket változatosabbá tesz a rózsaszín, és a halvány vörös/ téglavörös szín. Ez utóbbi színeket az
oromfalak, és homlokzatok díszítésénél is alkalmaznak. A hideg színek (kék, zöld) vakolat színeként történő alkalmazása nem javasolt, mert idegen a hagyományos utcaképtől. A kerítések színében a tető színének tónusai, illetve az annál valamivel barnásabb, vöröses-barna, szürkés- barna színek a jellemzőek. Az
élénk színek és fehér szín a környezetben idegenül hat.

Az utcaképben idegen hatást keltenek fehér- sárga- halvány meleg színárnyalattól eltérő színű homloktok, a cserép és középszürke pala színtől eltérő tetőfedések, különösen a zöld és kék, élénk piros, fekete színűek. A kerítések színében
a hideg színek, az élénk színek zavarólag hatnak.

52 | Építészeti útmutató
KERÍTÉSEK:
A még sok helyen megtalálható „történeti jellegű’’ kerítés jellemzője, hogy az utca felé tömör
kerítésmező készül, de az épület utcai homlokzata előtt, áttört kerítésmezőt készítettek, általában kovácsot vasból.
A történeti kerítések között az is gyakori, amikor
a teljes telekszélességben áttört kerítés készül.
Ilyenkor lábazatot készítettek, a kerítést oszlopokkal tagolták, és az áttört kerítésmezők vagy
díszített kovácsoltvas kivitellel, készültek, vagy
léckerítés készült.

Az utcai ablakok előtti kerítésmezők áttörtek, tömörré tételük zavaró hatású.
Megfelelő megoldás az is, ha a kerítés teljes hosszában áttört. Jó megoldás
az is, ha csak az utcai ablakok előtt áttört a kerítés, máshol pedig tömör.

Különösen zavaró hatású, ha a kerítés lábazat, mezőkre való osztás nélkül

Az utcai oromfalban készített nagyméterű nyílás, erkély idegen az utcaképtől.
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6./ KERTVÁROSI
ELŐKERTES
LAKÓTERÜLETEK
/ajánlások/

TELEPÍTÉS:
Jellemzően földszintes épületek alkotják az utcaképet,
de a hatályos építési előírások ezeken a területeken is
lehetővé teszik a fsz+1 emeletes lakóépület építését
is, mely lehetőséggel esetenként éltek/ élnek is az
építtetők. Településkép alakító tényezőnek azonban itt
sem nevezhetők az emeletes épületek.

Egységes utcakép létrehozása egyenlő távolságra lévő épületekkel lehetséges.
Hátrahúzással megtörik az utca ritmusa.
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MAGASSÁG ÉS TETŐFORMA
A kertvárosias beépítésű utcákban, több az új építésű
lakóépület, mint a falusias északkeleti városrészeken.
Itt a földszintes épületek párkánymagassága is nagyobb, hiszen gyakran beépítik a tetőteret is.

TETŐHAJLÁSSZÖG
Az épületek magas tetővel létesültek, a lapostetős
épület idegen a hagyományos településképben. Az alpesi- meredek tető és a mediterrán kis hajlású tető
ugyancsak idegen a település képétől. Ajánlott a 3545 fok közötti hajlásszögű tetőidomok alkalmazása.
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KERÍTÉSEK:
Az utcai kerítések a forgalmasabb utak mentén
gyakran tömörek, vagy félig áttörtek. A belső,
csendesebb utcákon, az áttört és félig áttört kerítések a gyakoribbak.
Zavaró a településképben, ha a kerítések a kialakultnál magasabbra, vagy alacsonyabbra épülnek.
Különöse zavaró, ha a teljesen tömör kerítés tagolás nélkül, fémlemezből készül, ahol még a színezése is elüt a környezetétől.
Fémlemezből is készíthető úgy kerítés, hogy az
ne tűnjön ki a hagyományos kerítések sorából.
Fontos, hogy felöleti tagozása, színe is megfelelő
módon legyen megválasztva. Készüljön keretezése is, ami a hagyományos deszkakerítések jellemzője volt.
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7./ FALUSIAS
ELŐKERTES
LAKÓTERÜLETEK
/ajánlások/

TELEPÍTÉS:
Vámospércs belterületének Debrecentől legtávolabbi
részei mutatnak még falusias településképi karaktert.
E területek átépítésére, beépítésére kisebb volt az
igény, tehát érthető módon, jobban megmaradtak a
régebbi építésű, alacsonyabb párkánymagasságú, kisebb tömegű épületek.
Ebben a környezetben a földszintes épületek között,
még inkább zavaró hatású lehet egy közbeékelődő
emeletes épület.

Egységes utcakép létrehozása egyenlő távolságra lévő épületekkel lehetséges.
Hátrahúzással megtörik az utca ritmusa.
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MAGASSÁG ÉS TETŐFORMA:
Az épületek tetőformája hagyományosan, utcára merőleges nyeregtető. Általában oromfalas épületek készültek, de a sátortető és az utcára merőleges tetőgerincű épületek teljes kontyolása sem idegen a hagyományos utcaképtől.
Tetőtér beépítés általában nem készült, emiatt az
épületek párkánymagassága kisebb, mint a kertvárosias területen, ahol a tetőtér beépítése miatt, a tetőt
magasabbra emelték.
Ha a szokásosnál (8 méternél) szélesebb épület készül
utcára merőleges gerincű tetőfedéssel, akkor mindenképpen ajánlott azt teljen kontyolással készíteni, elkerülve ezzel a túlzottan magas oromfalat.
Egyszerű tömegű és tetőformájú épület illeszkedik a
hagyományos utcaképbe.
TETŐHAJLÁSSZÖG
Az épületek magas tetővel létesültek, a lapostetős
épület idegen a hagyományos településképben. Az alpesi- meredek tető és a mediterrán kis hajlású tető
ugyancsak idegen a település képétől. Ajánlott a 3545 fok közötti hajlásszögű tetőidomok alkalmazása.
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8./ BEÉPÍTÉSRE NEM
SZÁNT TERÜLETEK
/ajánlások/

A Natura 2000 különleges természetmegőrző gyep, legelő területeken a tájképi értékekhez való igazodás érdekében az építmények megjelenésére vonatkozó ajánlások kerültek kidolgozásra:
 Szabadon álló, vagy majorszerűen csoportosított, mezőgazdasági építmények
helyezhetők el. Az épületek homlokzati
képében a fehér, vagy (a tájban hagyományosan alkalmazott világos színű)
homlokzati megjelenés az elvárás. Tájidegen színezés (pl. kék, élénkpiros, stb.),
nem alkalmazható. Az épületeket magas
tetővel kell kialakítani.
 A látványvédelem (kilátás, rálátás) szempontjait mind a tervezés, mind pedig a
megvalósítás során kiemelten kell érvényesíteni.
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 Az építmények megengedett legnagyobb
épületmagassága legfeljebb 8,0 méter
lehet, mely alól kivételt képeznek a mezőgazdasági üzemi területeken létesülő
technológiai építmények. Ezen építmények esetében az épület falazata, tetőzete nem készülhet tükröződő felülettel.
 Tájképet zavaró építménynek számítanak és nem helyezhetők el azok az építmények, melyek a táj alapvetően hagyományos jellegével szemben erősen modern, ipari mezőgazdasági karaktert hordoznak, a hagyományos tájalkotó elemektől, a tájból erőteljesen elütnek.

Az egyszerű, nyeregtetős épületek illeszkednek a hagyományos alföldi táj képébe, míg a z
eltérő hajlásszögű- összetett tetőfelületek (pl. mansard tető), a lapos tető, idegenül hatnak.
A tájtól idegen az élénk színűre festett homlokzatú épület, az élénk színek alkalmazása, a
hagyományos eltérő színű tetőfedő anyagok használata.
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KERÍTÉSEK
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A kis előkerttel elhelyezett épületek előtti
kerítés az utcai homlokzat előtt, (de az utcai
ablakok előtt mindenképpen) áttört kerítés
mezővel készült, legtöbbször díszes, kovácsoltvas kivitelben.
Bár az épületek homlokzatában a fehérsárgás, halvány vörös (ritkábban tégla vörös)
színek az egyeduralkodóak, a kapuk, kovácsoltvas kerítések, vagy a tömör kerítések
deszka változatában színezéseként a zöld
és barna színek is megjelennek.
A kerítésben létesülő bejárati ajtók, kapuk,
az eredeti deszka- fa kivitel helyett, már
fémlemezre cserélődtek.
Ez az anyagváltás abban az esetben illeszkedik a hagyományos utcaképbe, ha színe a
fa kapuk megjelenésével azonos. (Nem
fénylő, natúr fémlemez hatását kelti.) Fontos, hogy felületi megjelenése (bordázottsága) ugyancsak a deszkából készült „társaikhoz’’ hasonló, sima felületű- vagy tagolt,
esetleg díszített legyen!
Gyakran a kerítés betétek is fémlemezre
cserélődnek, ami különösen zavaró hatású,
ha egyrészt a kapuk esetében leírt elvárásoknak nem tesz eleget. A fémlemezből készülő kerítések esetében különösen fontos,
hogy a kerítések mezőkre való osztottsága,
lábazati rész kialakítása maradjon meg.
Fontos továbbá, hogy a kerítésmező látható
felső (esetleg alsó) éle ne maradjon meg a
fémlemez vékonyságában, hanem vastagságot mutató szegéllyel készüljön!
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Az utcai kerítések a forgalmasabb utak
mentén gyakran tömörek, vagy félig áttörtek. A belső, csendesebb utcákon, az áttört
és félig áttörtet kerítések a gyakoribbak.
Zavaró a településképben, ha a kerítések a
kialakultnál magasabbra, vagy alacsonyabbra épülnek.
Különöse zavaró, ha a teljesen tömör kerítés
tagolás nélkül, fémlemezből készül, ahol
még a színezése is elüt a környezetétől.
Fémlemezből is készíthető úgy kerítés, hogy
az ne tűnjön ki a hagyományos kerítések sorából. Fontos, hogy felöleti tagozása, színe is
megfelelő módon legyen megválasztva. Készüljön keretezése is, ami a hagyományos
deszkakerítések jellemzője volt.
A bemutatott kerítések, szép példák. a félig
tömör, és az áttört kerítés tipusokra.
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KERTEK
A településképben több helyen is hangsúlyosan jelennek meg a hátsó kertek. Egyrészt a település felé közúton érkezve, keleti és nyugati irányból, továbbá a mezőgazdasági üzemek felé vezető utakról.
Különösen szép rálátás nyílik a város
sportközpont melletti, rekreációs terület
irányából.
A hátsó kertek a belterületen közlekedve is
több helyen feltárulnak. A kertek hagyományos használata, az ott elhelyezkedő
melléképületek, górék cserép fedésű, fehér
falú, vagy deszka borítású épületei hozzá
tartoznak a település hangulatához, szépségéhez.
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A kertek díszei a régi kutak, tároló épületek,
és természetesen a virágok. Az áttört kerítés „közkinccsé’’ teheti a szépen gondozott
kertet.
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A városban több helyen épültek játszóterek.
A játszó parkokat nem kötelező kerítéssel
körülvenni, és van, amikor csak jelzésszerű
elválasztás történik.
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ERKÉLYEK, TORNÁCOK
Vámospércsen, a jellemzően földszintes beépítés miatt, az erkély építése nem jellemző,
ahol pedig ilyen épült (néhány kivételtől eltekintve) a településképtől idegen építészeti
elemként jelenik meg.
A tornácok az utcakép díszeiként jelennek ugyan meg, mégis kevés helyen számítanak
hangsúlyos építészeti elemnek, a zárt (tömör) kerítések miatt.
Az 1900-as évek elején oldal tornácokat, a polgárházak esetében gyakran beüvegezték.
Általában négyzetes oszlopokkal készültek, fejezetüket ritkábban díszítették.
A mai épületek esetében, inkább fedett teraszokat építenek, melyekre szép példák is találhatók a településen.
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AJTÓK, ABLAKOK
A különböző korokban épület házak, eltérő belmagasságúak, így a nyílászárók arányai is
másak. A nagyobb belmagasságú épületek estében nyújtott arányú ablakok készültek,
több vízszintes osztással. Az új épületek esetében előszeretettel alkalmaznak nagyobb
felületű, szélesebb ablakokat, kevesebb osztással. A nagyobb felületű nyílászárok alkalmazásához a jobb hőszigetelésű mutatók is hozzájárulnak. Fontos elv, hogy régi épületek
felújításakor, átalakításakor, lehetőség szerint ne változtassuk meg az ablakok arányát
és osztásrendjét.
Ha az új épület történeti értékű utcakép része lesz, lehetőség szerint hagyományos
arányrendszerű nyílászárók készüljenek. A nyílászárók arányán sokszor az alkalmazott
osztásrendszer is javítani tud. A műanyag nyílászárók alkalmazása a fa nyílászárók mellett, ma már elterjedt alternatíva. Fontos azonban a hagyományos színek alkalmazása.
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HOMLOKZATKÉPZÉS
A modern épületek egyszerűbb, letisztultabb homlokzattal készülnek, mégis fontos, hogy
a minőséget is képviselő szép részletek, míves felületek is fellelhetőek legyenek az épületen. A településképbe való illeszkedésnek fontos eszköze a megfelelő színek alkalmazása, az épületek homlokzatán, kerítésén.
Az épületek homlokzatán a fehér- sárga- drapp, színek árnyalatai mellet időnként a halvány rózsaszín, a téglavörös szín is megjelenik. Idegenül hatnak az utcaképben a zöldkék, és egyéb hideg színek. A kerítéseken, kapukon, ajtókon és ablakokon gyakran alkalmazzák a barna színárnyalatai mellett, a szürkét, a zöld különböző (nem élénk) színárnyalatait is. A vörös (natúr) téglaburkolat, esetleg a kő burkolat, kiegészítő homlokzat burkoló felületként is dísze lehet az épületnek.
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RÉSZLETEK
A régi épületek finom díszítései, nem csak szépek, hanem a szakmai tudást- hozzáértést
is sugallják. A modern technológia, a teherbíró anyagok alkalmazása feledtette velünk a
csapolások, áthidalók, erősítő szerkezetek szükségességét, melyek, mint részletek, sokszor a díszei is voltak az épületeknek.
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A statika, a szerkezeteket érő erők ugyanúgy működnek, bár a modern szerkezetek alkalmazásával egyszerűbb és letisztultabb homlokzatú épületek, kerítések készülnek.
Ha modern anyagokat alkalmazunk, de szeretnénk a homlokzaton megjelenő részletekben megőrizni valamit a régi hangulatból, ügyeljünk arra, hogy a valódi szerkezeti- statikai
szerepnek megfelelően jelenjenek meg ezek a díszítések.
Egymás mellett nézve a régi és az új építésű, míves építészeti megoldásokat, talán jobban
átérezzük annak fontosságát, és megértjük, hogy a jól megmunkált természetes anyagok, a szakmai tudás, az egyszerűség és a finom részletek jól megválasztott aránya mindig időtálló és szép lesz.
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MAI PÉLDÁK
A bemutatott példák a településképbe illeszkedő épületek közül kerültek kiválasztásra. Van közöttük költségesebben és
szerényebb pénztárcával kialakított épület.
Közös azonban bennük, hogy a település
hagyományait figyelembe véve épültek.
Igényes anyag választással és kivitelezéssel.
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UTCÁK, TEREK

7

Vámospércs településképét a széles utcák
jellemzik. A történeti településrészen a
szabálytalanabb, időnként kiszélesedő,
majd keskenyebbé váló utcák, és teresedések az általánosak, míg az újabb telepítésű
részeken a szabályosabb vezetésű és szélességű utca a jellemző.
Azok az utcák, ahol az épültek előtti, széles
Cras dictumezt
efficitur
metus.
Mauris
közterület
lehetővé
tette,
fasorok tesuscipit
in lectus a vehicula.
Phasellus
szik
hangulatosabbá
az utcát.
nec
nunc orci. Phasellus
sodales
sem ut
A
városközpont
jellegzetes
és hangulatos
arcu dignissim
Cras feugiat
eleme,
jelképe,condimentum.
a domb tetejére
épült
auctor efficitur.
Nunc hendrerit
mattis szátemplom.
A dombról,
az alföldi ember
finibus.„magaslati
Etiam sed nisi
vitae nyílik
arcu auctor
mára
kilátás’’
a belváluctus nec sed lectus. Vivamus urna
rosra.
arcu, finibus a nulla iaculis, consequat
consequat nisi. Suspendisse condimentum
et nulla sollicitudin interdum.
Etiam at feugiat turpis, et cursus ante.
Quisque placerat justo mauris, sed
tempus sem hendrerit id. Vestibulum
neque dui, dapibus eu magna sit amet,
blandit condimentum sapien. Proin justo
dolor, ultrices ut facilisis at, maximus sed
sem. Fusce cursus ornare ullamcorper.
Mauris malesuada et eros sed efficitur.
Ut dictum sapien non lorem volutpat, a
tempor lorem malesuada.
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Az épületek előtti közterület gondozása,
virágok ültetése gyönyörű hangulato ad az
utcaképnek.
Az utcafásítás azomban közösségi összefogást igényel. Fontos abban is segítsége
nyújtani, milyen fa illik az utcába.

86 | Utcák, terek
A vízelvezető árkok nem csak a vizet vezetik el, hanem a fák számára is kedvezőbb
életfeltételt jelentenek. A gyep rézsűvel ellátott árok klimatikailag is kedvezőbb, mint
a betonelemekkel kiburkolt árok.
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HIRDETÉSEK,
REKLÁMTÁBLÁK

A reklámok többsége a forgalmasabb utak
menti vállakozásokat hírdeti.
Fontos, hogy ezek a környezet figyelembe
véve, az épületek építészeti jellemzőihez is
hozzáigazítva kerüljenek elhelyezésre. Sokszor egy jól elhelyezett, reklám az épületnek
is szerves részévé tud válni, és ezzel reklámértéke is nagyobb lesz.
Kerülni kell az épület reklámokkal való túlterhelését is.
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IMPRESSZUM
A Településképi Arculati Kézikönyv a „településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény, továbbá a „településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012.(XI.8.) kormányrendelet alapján készült.
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