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Tisztelt Lakosság, tisztelt Olvasó!

Nagy örömömre szolgál, hogy elkészült a községünk értékeit bemutató Településképi Arculati
Kézikönyv.
Büszkén elmondhatom, hogy kevés olyan nép van a világon, melyet annyi szenvedés, pusztítás ért,
mint a magyar, és azt is, hogy annyi megpróbáltatás után megmaradt építészeti örökségét,
hagyományát meg tudta menteni az utókor számára.
Lakókörnyezetünk megjelenése hozzátartozik mindennapi életünkhöz és a helyi kultúrához. Így
ebben a tekintetben fontos az is, mit hagyunk örökségül a következő nemzedékekre, felhasználva
azt, mit hagytak őseink ránk.
A régi kor emberei ismerték és alkalmazták azokat a több évezredes építési fortélyokat, melyekkel jól
használható, a környezetet és a természetet kismértékben károsító épületeket tudtak megalkotni és
használni. Emellett fontos ezeknek az épületeknek a vizuális kultúrába való beépülése és illeszkedése
is.
A jól ismert építészeti motívumok, minták - bemutatva községünket - mintegy útmutatóul szolgálnak
jelenlegi településképünk fenntartásában és további fejlesztésekre a jövőben, összekapcsolva az
esztétikai minőség, korszerűség és a funkció fontosságát lakóházaink építésében és településünk
fejlesztésében.

Tisztelettel:
Filep Sándor
polgármester

„Nincs gyönyörűbb az otthonnál, a szülőföldnél, ahol megláttad a napvilágot, ahol szeretteid
élnek, ahol az anyanyelveden beszélnek”
/Jurij Ritheu/
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I. Bevezetés
A
kézikönyv
elsősorban
a
települési
döntéshozók és a lakosság tájékoztatását segítő,
szemléletformáló kiadvány.
Tákos
bemutatásával,
értékei
megismertetésével és építészeti útmutatóval
tárja fel az épített környezet szépségeit.
Bevezeti az olvasót az építészeti értékek
tárházába, hogy mindenki olyan házat tudjon
építeni, ami önmagában is értékes, ugyanakkor
a településképéhez illeszkedik, azt ízléssel viszi
tovább.
Az ajánlások nem tekinthetők kötelező
jellegűnek, a céljuk nem a tervezési szabadság
megkurtítása, uniformizálása, hanem éppen a
valós értékek megismertetése, a sokféle
izgalmas lehetőség feltárása.
A kézikönyv nem egy merev, lezárt egész,
hanem nyílt, hozzászólást és változtatást
lehetővé tevő kezdeményezés kíván lenni.
Folyamatosan tovább íródik, ezért, ha újabb
szép ház születik, az bekerülhet, sőt be is kell,
hogy kerüljön a könyvbe, ezáltal büszke
lehessen rá építtetője, tervezője, kivitelezője és
a település egyaránt.
A kézikönyv minden évben nyomon követi az
újdonságokat, és gazdagabb képet mutat a
településről.
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II. Tákos bemutatása
TÁKOS ELHELYEZKEDÉSE ÉS TÖRTÉNETE
Tákos kis község Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Bereg szívében. Nyíregyházától északkeletre 63
km-re található, a 41-es úton közelíthető meg.
Felszíni gyűjtések, terepbejárások és földmunkák során talált szórvány leletekből, arra lehet
következtetni, hogy a település már az őskorban is lakott volt.
A község neve 1321-ben, mint a Kaplony nembeli Tákosi Sándor faluja tűnik fel, melyet a
Balogsemjén nembeli Ubul fia Mihály elpusztított, ezzel 100 márka kárt okozva. Tákos személynévi
eredetű településnév. A névadó család tagjait már a XIV. században mint királyi embereket említik,
1357-ben Tákosi Sámson fiait, Jakabot, Sándort és Gergelyt, 1384-ben Tákosi Sándor fiát, Lászlót. A
Tákosi család nevével 1822-ig találkozunk folyamatosan, mellettük hosszabb-rövidebb ideig sok
kisebb-nagyobb birtokos váltotta egymást. Tákosról többen is részt vettek az 1848-49-es
szabadságharcban, közöttük Fazekas Dániel református lelkész is, aki 1873-ban halt meg.
Tákos tóháti település, a tó körül két házsorral, amelynek hosszanti tengelyében, a legmagasabb
ponton áll a templom. Az egymással szemben lévő két házsort még az 1950-es években is csak pallón
át lehetett megközelíteni. Ez azóta már kiszáradt, a helyén füves park található.
Tákoson 1924-tol a református elemi iskola mellett továbbképző iskola működött Fazekas Gyuláné
vezetésével. A tanítónőnek nagy szerepe volt a Beregi Keresztszemes ismertté válásában.

1763 - 1787
Az Első
Katonai
Felmérés

1806 - 1869

1869 - 1887

A Második
Katonai
Felmérés

A Harmadik
Katonai
Felmérés
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A 2001-es árvíz hatalmas pusztítást végzett, Tákost szinte teljesen újjáépítették. Az új épületek
remekül illeszkednek a környezetbe, egységes arculatuk különlegessége páratlan szépséget
kölcsönöz a településnek.
Egy hely tisztasága, igényessége nagyban
hozzájárul egy élhetőbb település hangulatának
megteremtéséhez.
Fontos, hogy a helyi lakosság, valamint a
településre érkező látogató részévé tudjon válni
a településnek.
Tákos nyugodt, falusias hangulata, gondozott,
ápolt köz- és lakóépületei kellemes atmoszférát
kölcsönöznek a településnek.
A település mellett nagy mezőgazdasági és jó
termőhelyi adottságokkal rendelkező szántó
területeknek köszönhetően, a helyiek nagy
számban foglalkoznak zöldség- és gyümölcstermesztéssel.
A település életében nagy szerepet játszik a
turisztika és az aktív pihenés.
A faluban található népi művészet emlékei, a
csodálatos épített és természeti értékei és a
beregi emberek vendégszeretete évente több
ezer turistát vonz Tákosra.
A helyi értékek közül kiemelkedő a Református
Templom, az egységes arculatot mutató
lakóházak, a Bockerek-erdő és a tőzegmoha
lápok.
A természeti területek változatos növényviláguk
miatt
kitűnő
adottságokkal
rendelkező
kirándulóhelyek. Melyek egy része önállóan
kerékpárral, vagy akár gyalogosan, egy része
pedig csak túravezető kíséretében járhatók be.
A
település
fejlődéséhez,
jellegzetes
karakterének megőrzéséhez szükséges és
elengedhetetlen a tervezett és ízléses települési
arculati kép kialakítása.
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III. Örökségünk
REFORMÁTUS TEMPLOM – Műemléki védelem alatt álló építmény
A Nap temploma
(Tákos, Bajcsy-Zsilinszky utca)

A Bereg talán egyik legszebb kulturális
hagyatéka a tákosi református templom.
Legősibb része 1766-ban épült. Az építési
dátumot
megörökítő
"kazettán"
olvashatjuk: "ANNO 1766-BAN, DIE 30
JUNY"
Azt tartják róla, hogy: "a nép emelte
magának fából és sárból", abban az
időben,
amikor
Mária
Terézia
rendelkezései megtagadták a követ és a
téglát a reformáció híveitől.
A tákosiak megmutatták, hogy akkor is
szép templomuk lesz. A királynői
utasítások ellenére megépítették abból,
ami adva volt bőven a beregi embernek:
fából és sából, mint a fecske a fészkét.
A templom malomköveken állt, erre
kerültek rá a nagyméretű talpgerendák.
Favázas rendszerben épült, a vázak közötti
részt paticsfal tölti ki.
1784-ben a templomot nyugat felé
kibővítették, elkészült a "renováta".
A mennyezeti kazettán olvashatjuk:
"RENOVÁTA: ANNO 1784." Ez a rész is
gerendavázas, de többszöri romosodás
után egy-egy oszlop közét vályoggal
falazták vissza.
A templom egészében a középkori gótikus
építészet stílusjegyeit hordozza magán.
Teremtemplom,
keleten
poligonális
sokszög végződésű.
A tetőszék kötési rendszere a középkori
faépítészet egy kései példája.
A bejárat előtt a lekontyolt nyeregtetős
cinterem foglal helyet.
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A templom melletti toronytörzset zsindellyel borították.
A torony már a két világháború között is nagyon rossz
állapotban volt. Az 1948. december 31-ei jeges árvíz után
végleg veszélyessé vált. Kokas Sándor csarodai ácsmester
még ebben az évben ennek bontási anyagából épített egy
derékszögű négyszög alaprajzú, egyszerű gúla fedésű
haranglábat. Az Országos Műemléki Felügyelőség 1962ben és 1968-ban megújította a zsindelyfedést.
A későbbiekben (1980-1985) a meglévő tervrajzok alapján
helyreállították a harangtornyot.
A ma látható alkotás gyakorlatilag rekonstrukció, mely
megőrizte a torony eredeti faanyagának egy részét.
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A templombelsőnek a festett fakazettás mennyezete, berendezése, szószéke, karzata adja a szakrális épület
igazi értékét.
A mennyezet 58 festett fakazettából áll, készítője Asztalos Lándor Ferenc, aki nevét egy kazettán meg is
örökítette. A kazetták különlegességét a különböző motívumok adják. Remekművében a kései reneszánsz
virágos-gránátalmás úrhímzésre emlékeztető motívumkincse fedezhető fel, amelyben igazán otthon érezte
magát. A vázákból virágok nőnek ki, amiket indák, tulipánok, levélkék, futó "S" motívumok vesznek körül. Fő
jellemzőjük, hogy tengelyesen szimmetrikusak. Két-három táblán felfedezhető egy aszimmetrikus, barokk
csigavonal is.
A színpompás mennyezet és a berendezés jól érvényesül az egyszerű, fehérre meszelt falak között.
A templom fennkölt hangulatához rendezett park hozzájárul hozzá.
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LAKÓÉPÜLET és MAGTÁR – Műemléki védelem alatt álló építmény
(Tákos, Bajcsy-Zsilinszky utca)

Az alföldi típusú háromosztatú (felső ház, pitvar, alsó ház), oldaltornácos lakóház kis előkerttel az oldalsó
telekhatárra épült.
Vele egy sorban hajdan óriási vályog, nádtetős ló- és marhaistálló állott, mögötte faszerkezetű disznóól,
oldalkertjében kamra pincével, sütővel. Ma már csak a sütő áll.
A lakóház tágas, a felső ház kétmenetes, oldalszobás, ezáltal a főhomlokzat három ablakos.
A pitvar és a hátsó szoba előtt széles, kőlábas tornác áll. A három oszlop négyszögű oszlopszéken áll, 8
szögletű törzsön díszes fejezettel. Vályogfalát a 40-es évekbeli árvíz után téglával és terméskővel
aláalapozták. A hátsó homlokzat oromfalas, kis kontyos, ez lehetett az eredeti forma elől is.
Ma a ház első vége teljesen lekontyolt, héjalása fazsindellyel megoldott. A főhomlokzat és tornác
vakolatdíszes.
Az utcai homlokzat 3-as tagolású, az ablakok között 1-1 lizéna fut a párkányig. Az ablak szemöldöke felett
tulipánsor gazdagítja a homlokzatot.
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LAKÓHÁZAK
(Tákos)
A településre jellemző lakóházak kellemes,
hasonló architektúrát őrző arculatának oka,
természeti
katasztrófához,
a
2001-ben
bekövetkezett nagy Tiszai árvízhez köthető.
A medréből kilépő folyó 159 házból 120-at tett
tönkre.
Az építészek és építők, összefogva a
hatóságokkal és intézményekkel igen gyorsan, a
rászorulók segítségére siettek, és a település
újjáépítése megkezdődött.
A tákosi, tornácos, jellegzetes beregi házak
főképp Kulcsár Attila nyíregyházi stúdiójából
kerültek ki, a többi terv alkotója például a Mányi
Stúdió.
Természetesen az újjáépítésnél figyelemmel
voltak arra, hogy 1-1,5 méterrel magasabbra
tegyék az új házak padlószintjét, legalább 0,6
méterrel az árvízszint fölé. A zsugorodó agyag
talajba sávalapokat raktak, szükség esetén
mindenhol vasaltan. Pince persze sehol nem
épült. A szerkezeti falak vastagsága 38 cm, a
válaszfalaké 10 cm, az oromfalaké 30 cm.
Minden házba kettős kéményt építettek, ami
lehetővé teszi, hogy hagyományos fűtést is
használjanak. A teljes árvízi újjáépítés során 724
új ház épült, a felújításokkal együtt 1624 lakást
adtak át a károsultaknak.
A dokumentáció bővebben foglalkozik a
lakóházakkal az V. fejezetben.
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EMLÉKMŰ
(Tákos, Bajcsy-Zsilinszky utca)

A Református templommal szemben
kialakított kis parkban került elhelyezésre
azon emlékmű, mely örök emléket állít az
világháborúkban és Málenykij robotban
elhunytak tiszteletére.

EMLÉKMŰ
(Tákos, Bajcsy-Zsilinszky utca)
Nem messze a Polgármesteri Hivatal mögött
emeltek emlékművet az árvízkatasztrófa
emlékére.
A fából készült mestermunka az alábbi
idézetet hordozza:
„zúgva, bőgve törte át a gátot”

10
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TERMÉSZETI ÉRTÉKEK

Tákos bel- és külterületein
egyaránt
találunk
természeti értékeket.
A község a Szatmár-Beregi
Tájvédelmi Körzet szívében
fekszik.
A települést hajdan, a Tisza
szabályozása előtt, pangó
mocsarak és tölgyfás erdők
övezték. • A
település
határában ma széles mezők
terjeszkednek,
s
tőle
északra sötétlik a Beregi-sík
egyik
legnagyobb
megmaradt,
összefüggő
erdeje, a Bockerek-erdő.
A jó 700 hektáros erdőtömb
méltán emlékeztet a vidék
korábbi
hatalmas
rengetegeire.
Összetételében gyertyánostölgyes
jellegű
részek
váltakoznak tölgy-kőris-szil
ligetekkel,

de találunk itt fűzlápot,
égerlápot és égeres láperdőt
is.
Gazdag
rovarés
madárvilágáról,
értékes
flórájáról ismert.
A
Beregi
Tiszahát
nevezetességei a réges-rég
elhagyott Tisza-medrekben
megbújó tőzegmohás lápok,
amelyekhez
hasonlókat
hazánkban
alig,
tőlünk
távolabb pedig csak a
Kárpátok és az Alpok
magasabb hegyeiben, vagy
Európa északibb hűs, nedves
síkjain találhatunk. Bennük
"igazi"
lápi
környezet
burjánzik.
A tőzegmohák süppedő
párnái
között
több
növényfajt
is
találunk,
például hüvelyes gyapjúsás,
tőzegeper,
babérfűz,
harmatfű, gyilkos csomorika.

A
gyalogszerrel
vagy
kerékpárral
érkező
természetjárók
könnyen
megtalálhatják a kedvükre
való programokat.
A
településen
kiépült
kerékpárút biztosít aktív
időtöltésnek helyet.
Itt található a Bockerek
Tanösvény is, mely több
kilométeren halad több
települést érintve.
Fontos megjegyezni, hogy
a
Tájvédelmi
Körzet
részben fokozottan védett,
részben erdőrezervátumi
terület, ezért bizonyos
részeit csak szakavatott
túravezető
kíséretében
látogathatjuk.
Aki egy kis pihenésre
vágyik,
a
Református
templom mellett kialakított
filagóriák alatt tölthet el
pár kellemes órát.
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IV. Településképi szempontból
meghatározó területek

ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA

Tákos - TAK

A Beregi-síkságon elterülő település sziluettje
viszonylag szabályos alaprajzú, alacsony lakó- és
középületei közül a polgármesteri hivatal,
valamint református templom haranglába tör az
ég felé.
A település karakterében homogén arculatot
mutat. Épületei karakterükben falusias jelleget
hordoznak.
Az utcákon sétálva a megannyi cserje, egynyári
növény, lombhullató- és örökzöld fa kellemes
hangulatot áraszt.
A zöldfelület jelenlétének köszönhetően egy kis
séta remek kikapcsolódásul szolgálhat mind az itt
lakók mind az idelátogatók számára.
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TELEPÜLÉSSZERKEZET
1763 - 1787

1806 - 1869

2017

Az Első Katonai
Felmérés

A Második Katonai
Felmérés

Műholdkép

A településkép legidőtállóbb és egyik legmeghatározóbb eleme a településszerkezet.
A település szerkezete az utcákból, telkekből, központokból, közterekből, közökből és még
megannyi más funkciójú elemből tevődik össze, melyeket összességében vizsgálva kirajzolódik
egy olyan egyedi kép, mely sehol máshol a világon nem lelhető fel.
Ezek a szerkezeti sajátosságok olyan értékeket képviselnek, melyek árulkodnak a település
történetéről, kultúrájáról és múltjáról.
Tákos község településszerkezetének kialakulásában meghatározó szerepet játszott földrajzi
elhelyezkedése, valamint a közeli Tisza jelenléte és szabályozása.
A településszerkezet alakulását jól szemlélteti az Első Katonai Felmérés /1763-1787/, az
1941-ben elkészült Magyarország Katonai Felmérés, valamint a mai napi állapotot bemutató
műholdkép.
Tákos településszerkezetét illetően útifalu szerkezeti képet mutat, mely a szalagtelkes falu
egyik fajtája.
A községen áthaladó 41. sz. főút kelet-nyugati irányban nyújtja, míg a Bajcsy-Zsilinszky utca és
a mellette található régi Tóhát területe déli irányban tagolják a település területét.
A település beépített területein a területfelhasználás egységes képet mutat. A település
fekvése megfelelő hátteret biztosít a lakóterületek kialakításának.
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TELEPÜLÉSKARAKTER – Belterület településrész

Tákos belterületén néhány közintézmény (templom, önkormányzat épülete) mellett, a lakóépületek
jelenléte az uralkodó.
A meglévő épületek tetőkialakítása jellemzően nyereg- és csonka-kontyolt nyeregtetős, de találunk sátor,
valamint összetett tetős épületeket is.
A kertes házak elengedhetetlen kelléke a megfelelő méretű tároló. Telkünk rendben tartása könnyebb, ha
a tárolók, kiegészítő épületrészek a főépülettel összhangban alakulnak ki.
Ha új melléképület kialakításán gondolkozunk, elhelyezését javasolt az épület mögötti építési helyen
megtenni.
Az otthonos, falusias hangulat megőrzése érdekében nyitott, illeszkedő kerítést célszerű elhelyezni telkünk
határában, mivel a nyitottabb kerítés a naposabb, átszellőztethetőbb kert élményét kelti. Kerülendő a
rakott, zárt kerítés.
Javasolt illeszkedési szempontok és ajánlások:
Újonnan építeni kívánt épület esetében, oldalhatáron álló beépítést kell alkalmaznunk. Javasolt a közvetlen
környezetben előforduló tetőforma alkalmazása.

Meglévő épület felújításánál vagy új építésénél járjuk körbe közvetlen környezetünket és a már meglévő
építészeti elemekhez igyekezzünk idomulni.
A belterület településrészt településképi szempontból meghatározó területként javasolt kezelni.
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TELEPÜLÉSKARAKTER – Gazdasági területek településrész
A 41-es főút mentén, a település déli részén gazdasági terület igyekszik funkciójában hűen kiszolgálni
az ide települési kívánó gazdasági társaságokat.
A tájbaillő anyaghasználat különösen fontos a gazdasági épületek tekintetében. Az egyszerű tömeget
vertikális mozgatással és különleges homlokzati elemekkel (előtető, burkolatok) tehetjük különlegessé.
A gazdasági funkciójú középületek körül törekedni kell a nagyobb mértékű zöldfelület kialakítására.
A zöldfelületeken törekedni kell a termőhelynek megfelelő őshonos növényfajok elhelyezésére.
Ezzel biztosíthatjuk környezetünk ökoszisztémájának folyamatos rendszerszintű működését.
A gazdasági területek településrészt településképi szempontból egyéb, általános területként javasolt
kezelni.
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TELEPÜLÉSKARAKTER – Külterületi általános és védett
beépítésre nem szánt területek

Tákos beépítésre nem szánt külterületi
részein mezőgazdasági- és erdőterületek
mellett, megannyi természeti értéket
magában hordozó természeti terület is
található.
A
mezőgazdasági
területeken
a
növénytermesztéssel, és az állattartással
kapcsolatos
termék
feldolgozására,
tárolására
és
árusítására
szolgáló
építmények, míg az erdőterület telkein az
erdő
rendeltetésének
megfelelő
építmények alacsony beépítési százalékban
helyezhetőek el.
Tákos természeti értékeit őrző területei a
Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet részét
képezik.
A településtől nem messze található a
Bockerek-erdő, mely terjedelmével a
Beregi-sík egyik legnagyobb megmaradt,
összefüggő erdeje.
A Beregi-Tiszahát nevezetességei még a
Tisza-medrekben megbújó tőzegmohás
lápok.
A lápos területeken több ritka növényfajt is
találni.
A külterületi általános és védett beépítésre
nem szánt területek településrészt
településképi szempontból meghatározó
területként javasolt kezelni.
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V. Ajánlások –
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Belterület településrész

Építészeti útmutató

Telepítés
Jelen településrészen a családi házak a telek
oldalhatárán állnak, a ház mellett és mögött
növényzettel, ezzel is teret adva a természet
adta jó közérzet élményének.

Új ház telken való elhelyezésekor nem javasolt,
a szabadon álló – a telek közepén elhelyezett
épület, mivel így az épület körül csak a telek
teljes körbezárásával alakítható ki védett kert,
ami nem kívánatos.
Továbbá
nem
elfogadható
a
telken
nagymértékben hátrahúzott ház, valamint az
utca vonalától szögben elforgatott telepítés.

Magasság
Jelen településrészen a családi házak magassága
közel azonos, arányos képet mutat.
A meglévő épületek közé épülő új házaknak
közel azonos magasságban kell épülniük.

Nem javasolt a túl magas házak elhelyezése.
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Tetőhajlásszög
Az érintett településrészen a családi házak
tetőhajlásszöge közel azonos. A meglévő
épületek közé épülő új házaknak közel azonos
tetőhajlásszöggel kell épülniük.
Nem javasolt a túl magas, illetve a túl alacsony
tetőhajlásszöggel rendelkező házak elhelyezése.

Tetőforma
A településrész sajátossága az utcára merőleges
nyereg-, csonka-kontyolt nyeregtetős épületek
jelenléte, de találunk sátor, valamint összetett
tetős épületeket is.
Új házak építésénél célszerű a szomszédban
elhelyezkedő házak tetőformáját figyelembe
venni.
Amennyiben az építési telek körül egyszerű
tetőformájú (pl.: nyereg vagy csonka-kontyolt
nyeregtető) épületek állnak, úgy oda ne tördelt
tetőformájú épület kerüljön, hanem a
környezetéhez hasonló karakterű épület.
Amennyiben az építési telek körül tördelt
tetőformájú épületek állnak, úgy oda ne
egyszerű tetőformájú épület kerüljön, hanem a
többi épülethez hasonló karakterű épület.
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Anyaghasználat és homlokzati színek
Jellemzően tégla építésű, világos vakolattal
ellátott
házak
képezik
részét
ezen
településrésznek.
A jövőben az új lakóházak építése mellett
felújításokkal is lehet számolni.
Meglévő
épület
felújításakor
házunkat
hőszigetelhetjük, nyílászáróinkat és tetőnket
cserélhetjük. Az épület formálásakor legyünk
figyelemmel az arányok megtartására.
Külön figyelmet érdemes fordítani az épületek
utólagos hőszigetelésekor, hogy az épület egésze
kerüljön felújításra, burkolásra.
Új
épület
építésekor,
igyekezzünk
a
településrészre jellemző építészeti karakterek
megőrzésére. Új építésű házunk modern építési
elemeinek alkalmazásával próbáljuk meg a már
jellemző,
meghitt
építészeti
hangulatot
visszaidézni.
Házunk külső színezésekor a világos színeket
részesítsük előnyben.
Az alkalmazott héjalás kerámiacseréppel,
megoldott, elfogadott.
A kerámiacserép színhasználat során javasolt a
téglavörös, terrakotta, antik, sötétbarna színek
alkalmazása.
Házunk homlokzatát dinamikussá és különlegessé
tehetjük
burkolt
vagy
festett
lábazat
alkalmazásával, valamint az ablakok körül
elhelyezett díszítőelemekkel.
Nem elfogadható feltűnő, kirívó színek
használata, valamint rikító színű hullámlemez
fedés, burkolat.
Épületünk burkolatának kiválasztásakor kerüljük a
rikító, tájidegen színeket.
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Kerítés
Az áttört és az oszlopos kerítések elhelyezése
célszerű.
A tömör - nem átlátható megoldások és a
növényzettel történő telekhatárolás nem
fogadható el.

