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Általános lakóterület

Építészeti útmutató
Telepítés

Az általános lakóterületi településrészen a
családi házak a telek oldalhatárán állnak. A ház
mellett és mögött növényzettel, ezzel is teret
adva a természet adta jó közérzet élményének.

Nem javasolt, a szabadon álló, a telek közepén
elhelyezett épület, mivel így az épület csak a
teljes körbezárásával alakítható ki védett kert,
ami nem kívánatos.
A telken nagymértékben hátrahúzott, illetve a
telken szögben elhelyezett családi ház.

Magasság

Az érintett településrészen a családi házak
magassága közel azonos, földszint, földszint és
tetőtér. Arányos képet mutat.
A meglévő épületek közé épülő új házaknak
hasonló magassággal kell épülniük, mint
környeztükben jellemző.

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
Az általános lakóterületi településrészen a házak
tetőformája változatos, ugyanakkor egységes
képet mutat.
Új házak építésénél célszerű a szomszédban
elhelyezkedő épületek tetőformáját figyelembe
venni.
Amennyiben az építési telek körül sátortetős
vagy nyeregtetős épületek állnak úgy oda ne
tördelt tetőformájú épület kerüljön, hanem a
többi épülethez hasonló karakterű épület.
Amennyiben az építési telek körül tördelt
tetőformájú épületek állnak úgy oda ne egyszerű
sátortetős épület kerüljön, hanem a többi
épülethez hasonló karakterű épület.
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Anyaghasználat és homlokzati színek

A településrész színvilága vátozatos, a
homlokzatok színezete jellemzően pasztell, a
felületek pedig vakoltak.
A jövőben az új lakóházak építése mellett
felújításokkal is számolni lehet.
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 és
cserepes lemezfedéssel megoldott, elfogadott.
A kerámiacserép színhasználat során javasolt a
sötétbordó, téglavörös, terrakotta, sötétbarna,
antik színek alkalmazása.
A cserepes lemezfedés színhasználata során
javasolt a bordó szín alkalmazása.
Házunk
homlokzatát
dinamikussá
és
különlegessé tehetjük burkolt vagy festett
lábazat alkalmazásával, valamint az ablakok
körül elhelyezett díszítőelemekkel.
Nem illeszkedik a településképbe a feltűnő,
kirívó színek használata, valamint rikító színű
fémlemez fedés, burkolat.
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Kerítés

Teljesen áttört, pálcás kerítés

A településrészen változatos
kialakításúak a kerítések.

szerkezeti

Nem alakult ki egységes kép. A legcélszerűbb az
áttört és az oszlopos kerítések kialakítása.
A tömör és nem átlátható megoldások nem
elfogadhatóak.

Oszlopos kerítés 1/3-ad lábazat és 2/3-ad áttört résszel

Falszerű, áttörés mentes kerítés

Természetes határ, kerítés növényelválasztásból
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A településrész jellegzetes épületeinek bemutatása
képekben
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Tornác, terasz, előtető
Új épület építésénél törekedjünk egy félig
nyitott, zárt tér megalkotására. Ez a tér terasz,
előtető vagy tornác formájában is fontos
elemét képezheti épületünknek.
Ezek a terek arra alkalmasak, hogy kapcsolatot
teremtsenek a természetes és az épített
környezet között.
Az épület oldalán vagy az épület mögött
kialakított terasz pihenés céljára alkamas
helyet biztosíthat számunkra.
Az épület egy szakaszán díszesen, vagy egy
egyszerűen kialakított előtető meghatározó
karaktere lehet az épületnek.
A
településrész
népi
építészetének
meghatározó elemei az oldal- és az utcai
homlokzatra is ráforduló falazott, illetve
faoszlopos tornácok. A tornác máig
fennmaradt a településen, új ház építésénél
bátran alkalmazzuk.
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Ajtók, ablakok
Az épület megjelenését és hangulatát nagyban
befolyásolják a nyílászárók.
A
hagyományos
nyíláskialakítások
a
homlokzatokon jól megfigyelhető kétszárnyú,
két- vagy háromosztatú, utcai homlokzaton
szimmetrikus kialakítással adják meg a
településrészre jellemző családi házak jellegét.
Leginkább elterjedt a barna és fehér színű
műanyag vagy pácolt, festett faanyagú nyílászáró
alkalmazása.
Az utcai homlokzaton érdemes zsalugátert
kialakítani, illetve redőnyszekrény csak beépített,
csak rejtett kivitelben létesíthető, a nyílászáróval
megegyező színben.
Új ház építésekor érdemes körül járni a környéket
és ihletet meríteni, hogy otthonunk arca segítse
az egységes utcakép kialakítását.
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Homlokzatképzés, anyaghasználat
Az épület homlokzatának kialakításakor törekedni kell a hagyományos arányok megtartására, a
kellemes arányú ablakok megfelelő kiosztására.
Anyaghasználat szempontjából a természetes anyagok – tégla, vakolt felületek – részesítendők
előnyben.
Magas tető héjalásakor a kerámiacserép és cserepes lemezfedés javasolt.
A kerámiacserép színhasználat során javasolt a sötétbordó, téglavörös, terrakotta, sötétbarna, antik
színek alkalmazása. A cserepes lemezfedés színhasználata során javasolt a bordó szín alkalmazása.
Az egyszerű, de igényes, jól kombinált színek alkalmazása gazdagítják és egésszé varázsolják
otthonunkat.
Homlokzatképzés során az épület arculatát különlegessé tehetjük színazonos, bár anyagában eltérő
homlokzati anyagok alkalmazásával.
Erre alkalmasak lehetnek a kültéri, fagyálló lapok, vagy a klinker téglaburkolatok.
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Részletek
A településkép önmagában is rendkívüli látványt nyújt, melyet csak tovább tarkítanak az egyedi
részlet-megoldások.
Az alábbi fotó bemutatja a Csarodai Közös Óvoda kapuzatát, mely a népmesék világában
felbukkanó alakok és motívumok ábrázolása mellett hűen tükrözi az épületben rejlő funkciót is.

A vakolatdíszes lakoházak közül
erdeti architektúrát tükröz az itt
látható lakóépület részlete.
Az
egyszerű
virágmotívumot
ábrázoló díszítőelem különlegessé
teszi a világos homlokzatot
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Házunk és kertünk találkozási pontjai
folyton változó, gazdagodó képet
mutat.
Az ereszre felfutatott szőlő zöld
levelei hangulatteremtő, másrészt
díszítőelemként is funkcionál.
A tető héjalásából kiemelkedő
szellőztető megtöri az egysíkú és
jelenlétével hozzájárul az épület
különleges hangulatához

Egy
tornác
jelenléte
máris
sejtelmességet varázsol egy épület
köré.
A faragott díszítőelemek mellet
növények használatával azt még
különlegesebbé tehetjük.

A település életében nagy
szerepet játszanak a rendezett
utcák, közterek.
Utcáink karbantartásával, színes
virágok kiültetésével - odafigyelve
az apró részletekre is - barátságos
és kellemes hangulatot hozhatunk
létre.
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Kerítések
Jelen településrészen
változatos
anyaghasználattal találkozunk. Jellemző
az áttört, illetve a fából vagy kovácsolt
vasból készített kerítés.
Emellett visszatérő motívumként van
jelen
a
művészien
zsaluzott
betonoszlopok között fém vagy faragott
falécekkel kirakott kerítés.
A természetes anyagok használata, mint
a fa vagy a fém kerítés jó példája lehet a
harmonikus utcakép megteremtésének.
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Kertek
A kert fontos része életünknek. Az a hely,
amely egy nehéz nap után menedéket és
feltöltődést nyújthat.
A rendezett, gazdag növényvilággal ellátott
kert látványa energiával tölti fel testünket,
lelkünket.
Kertünkben
nem
csak
zöldség
és
gyümölcstermesztéssel tudunk foglalkozni.
Szabadidőnk eltöltésre, állataink gondozására,
felnevelésére adhat lehetőséget.
A szép kert eléréséhez nézzünk utána milyen
növényeket érdemes telepíteni, ami viszonylag
kevesebb gondozással is szép lehet.
Kerüljük a terjeszkedő, idegen növényfajokat
és részesítsük előnyben az őshonos fajok
ültetését.
A kerti munkához szükséges eszközöket
melléképületben, vagy egy arra alkalmas
kamrarészben tároljuk.
A
mindennap
használatban
lévő
gépjárművünket
igyekezzünk
épületben
elhelyezni, hogy maradjon hely a kertben és ne
terhelje környezetünket.
A kerti gyümölcsösök és rendezett kertek jó
példával szolgálnak arra, hogy saját portánk
rendben tartásával hozzájáruljunk az építettés természeti környezet összhangjához.
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„A hallgatózó kert alól
a fa az űrbe szimatol,
a csend törékeny és üres,
a rét határokat keres.”
/Pilinszky János - Természet/
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Utcák
Az utca meghatározó fontosságú és jelentőségű egy
település életében.
Tervezéskor fontos, hogy alkalmazkodjunk a meglévő
utcahálózathoz, a környzeti adottságokhoz és az
építészeti elemekhez.
Ha az utcán végig sétálunk megfigyelhetjük a
jellemző beépítési módokat.
Fontos a tiszta, egyenes vonalvezetésű utcára való
törekvés, kialakításkor kerüljük a zegzugos helyeket.
A település barátságosabbá tétele érdekében
igyekezzünk az utcákat több növénnyel és kertészeti
elemmel díszíteni.
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Közterek, közparkok, közkertek
A közösségi szabad terek azok a találkozási pontok, ahol baráti, családi társaságban eltölthetünk egy pár
kellemes órát.
Közterek, közparkok tervezésekor alkalmazkodjunk a már meglévő utcahálózathoz, teresedésekhez,
építészeti elemekhez, környezeti adottságokhoz.
Csaroda általános lakóterület településrész köztere a Beregszászi utcán található, közepén a beregi
emberek történelmi és természeti sorscsapások elleni hősies küzdelmének és áldozatainak emlékére
készített emlékmű áll.
Az emlékmű körül padok kerültek elhelyezésre, mely utcabútorok lehetőséget biztosítanak a friss levegőn
való kellemes időtöltésnek.
A Beregszászi utca végén található Herman Ottó Álatlános Iskola kapuja a hét minden napján nyitva áll.
Udvarán elhelyezett játszótéri eszközök, valamint futball és kosárlabda pálya kínál aktív időtöltésnek kíváló
helyszínt.
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Gazdasági területek

Építészeti útmutató
Telepítés
Telepítéskor
a
gazdasági
épületeinket
igyekezzünk a kiszolgáló és szolgálati épületektől
megfelelő távolságban, tagoltan elhelyezni.
A túl szoros, tagolatlan telepítés nem javasolt.

A telek beépítésekor, a gazdasági funkcióból
eredő nagyobb környezeti terhelést igyekezzünk
ellensúlyozni több zöldfelület létrehozásával.
Ennek megfelelően épületeink közvetlen és
közvetett környezetében törekedjünk kétszintű,
illetve háromszíntű növényállomány ültetésére
(fák, bokrok).

Tetőforma
Igyekezzünk a nyeregtetős, félnyeregtetős
tetőformával rendelkező épületeket előnyben
részesíteni.

Anyaghasználat és homlokzati színek
Az alkalmazott héjalás során elfogadott cserép,
cserepes lemezfedés, valamint a szendvicspanel
és a lemeztető alkalmazása. A lemeztető lehet
hullám-, vagy trapézlemez.
A héjalás színhasználata során földszínek
használata javasolt (zöld, fehér, barna) nem
javasolt a harsány, kirívó, tájidegen színek
alkalmazása.
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Homlokzatképzés, anyaghasználat
A gazdasági épületek kialakításakor elsődleges szempont a funkcionalitás.
Azonban e szempont mellett figyelemmel kell lennünk a gazdasági, ipari épületünk arculatára és annak
településképbe való illeszkedésére.
Az épület homlokzatának kialakításakor törekedni kell a hagyományos arányok megtartására.
A gazdasági épületek általában egyszerű kialakításúak.
Igényes, jól kombinált színek alkalmazásával, különböző homlokzati elemek beiktatásával (mint például
az előtető), valamint a tömeg vertikális mozgatásával mozgalmassá tehetjük az épületet.
Homlokzati színezésnél kerüljük a harsány, kirívó, tájidegen színek és anyagok alkalmazását.
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Külterületi általános és védett

beépítésre nem szánt területek
A védett vagy védelemre tervezett területeken fokozottan kell minden beavatkozást (építést és
területhasználatot) megvalósítani. Általánosan javasolt a területek beépítetlen jellegének megtartása.
A védett területeken reklámfelület elhelyezésére szolgáló önálló építmény, felszíni elektromos hálózati
vagy hírközlési elem vagy építmény elhelyezése nem ajánlott.
Amennyiben külterületi építkezés valósulna meg, úgy a belterületre vonatkozó ajánlásokat az alábbi
eltérésekkel szükséges figyelembe venni:

Építészeti útmutató
Telepítés
A külterületi beépítések általában adott
területen több funkciójú épületek csoportjában
öltenek testet, ilyen módon az összes épületet
azonos rendezőelv mentén szükséges kialakítani.
A lakó funkciójú épületet önállóan szükéges
megfogalmazni.
Külterületen
az
épületek
telepítése
szabadonálló.
A külterületi gazdasági területeket takaró
fásítással javasolt körülvenni, a megközelítést
biztosító bekötő út mellett kísérő fasor
telepítése ajánlott. Telepítés során az őshonos
és a közvetlen környezetben fellelhető
növényfajok használata javasolt.
A külterületi útmenti, vagy mezővédő fasorok
folyamatos pótlásával szükséges az állományt
megújítani.
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Tetőforma
A tájképbe kizárólag az egyszerű tömegképzésű,
félnyereg, nyeregtetős épületek illeszkednek.

A lapostető, illetve a túlságosan tördelt vagy
manzárd tetős tetőforma nem javasolt.

Magasság
Mezőgazdasági
funckiójú
egyszintesként javasolt kialakítani.

épületeket

Nem javasolt a túl magas vagy túl alacsony házak
elhelyezése.
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Anyaghasználat és homlokzati színek
A tájtól idegen az élénk színűre festett
homlokzatú épület, ezért az élénk színek
alkalmazása, a hagyományostól eltérő színű
tetőfedő anyagok használata nem elfogadható.
Az épület külső színezésekor a világos, tájhoz illő
színeket részesítsük előnyben.
Az alkalmazott héjalás cseréppel, azbesztmentes
palával és fémlemezzel elfogadott.
A cserépfedés színhasználata során javasolt a
tájba illő sötétbarna és téglavörös színek
alkalmazása.
Fémlemez héjalás esetén szintén javasolt a tájba
illő színek használata.
Csarnok épület esetében a trapézlemez fedés
megengedett, de kizárólag nem tükröződő matt
felülettel és visszafogott színben. Javasolt a föld
színek (fehér, barna, zöld) alkalmazása.

Kerítés
Az áttört és a növényzettel
telekhatárolás fogaható el.

történő

Amennyiben a telepített technológia igényli,
abban az esetben a tömör - nem átlátható
megoldások is elfogadhatóak.
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VI. Jó példák bemutatása

Épül et e k, épí t észet i r észl et ek ( aj t ók, abl ak ok ,
t or náco k, anya ghas zn ál at , szí nek,
hom l ok zat ké pz és) ker í t ések, ker t ek zöl df el ü l et ek
ki al akí t ása
Csaroda község népi építészetének meghatározó elemei a hosszanti alaprajzú, csonka-kontyolt nyeregtetős
lakóházak, melyek olyakor tornáccal állnak.
Az itt élő polgárok munkájának köszönhetően az épületek tekintetében több jó, helyi példát is be tud
mutatni a kézikönyv e fejezete.
Ha jelen architektúra kedvelői vagyunk, házunk tervezésekor javasolt figyelembe venni az alábbi
szabályokat: a hosszanti alaprajzi kialakítás, nyereg vagy csonka-kontyolt nyeregtető alkalmazás, az épület
a telek oldalhatárán álljon, illetve tornáccal vagy tornác nélkül is kialakítható. Figyeljünk a telkünket
körülvevő lakóépületek magasságra, tetőformájára, telepítésére.
A természetes és egymással harmóniában lévő anyaghasználat, valamint a sötét és világos színek variációja
játékossá tehetik az épületet.
Új ház tervezésekor és építése előtt bátran merítsünk inspirációt az alábbi példákból:
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A település kiemelkedő példájaként szolgál a virágos hagyományőrző motívumok megjelenése, mind
lakó-, mind középületen.
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- néh ány j ó pél da hel yb en al ka l mazhat ó saj át os

épül et r e, épí t észet i r észl et r e
Jelen munkarészben olyan épületekre, épületrészekre láthatunk jó példákat, melyek a település
jövőképének kialakítása során meghatározóak lehetnek.
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Kertünk meghatározó elemei a tárolók és kerti építmények. Az alábbiakban bemutatott fotók jó példaként
szolgálhatnak.
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VII. Jó példák sajátos
építményfajták –

Saj át os épí t ményf aj t á k, r ekl ámhor do zók,
egyé b műsza k i ber en dezé se k

A
reklámok,
reklámhordozók
a
település
arculatának
szerves
részét
képezik.
A reklámok célja elsősorban a tájékoztatás, ennek megfelelően azok szín és anyaghasználata
figyelemfelkeltést és néha akár a megdöbbentés élményét hivatottak elérni.
A reklámok, cégérek a település arculatába való beillesztése egy igen nehéz feladat, lehetőségeinkhez
mérten törekedjünk az igényes reklámhordozók elhelyezésére.
Egy reklámhordozó tervezésekor, elhelyezésekor vegyünk figyelembe épületünk karakterét, az alkalmazott
anyagokat, hogy reklámunk részét képezze épületünknek, de mégis elérje tájékoztató funkcióját.
Egy település életében meghatározó szerepet töltenek be a köztéren elhelyezett reklámhordozók.
Meghatározzák arculatát, azt barátságosabbá is tehetik. Ennek megfelelően sok idő és energiaráfordítás
szükséges a megfelelő köztéri reklámfelületek, megállító táblák, cégérek kiválasztásához.
A településen több köztéri hirdetőtábla és magán reklámfelület található.
A köztéri hirdető- és információs táblák egységes képet mutatnak. Kialakításuk, elhelyezésük jó példával
szolgál a jövőbeni hirdetmények kihelyezése során.
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A hirdetéseket, szlogeneket, feliratokat javasolt természetes anyagú hirdetőtáblán vagy a homlokzaton
különálló betűk elhelyezésével feltűntetni.
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KITEKINTÉS - néhány jó példa helyben alkalmazható sajátos építményfajtákra,
reklámhordozókra és egyéb műszaki berendezésekre

Energiatudatos életmódunk egyik segédeszköze lehet a napelem, napkollektor. Elhelyezése során az
energiatermelés szempontjából ideális tetősík kiválasztásánál mérlegelni kell annak utcaképi hatásait is.
Utcafronti síkra a napelemet, a napkollektort ne helyezzük el.
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Egy település életében meghatározó szerepet töltenek be a köztéren elhelyezett reklámhordozók,
házszámok, postaládák.
Az alábbi példaképek iránymutatásul szolgálhatnak.
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„Hagyomány az, ami él a múltból, kapcsolódik a
jelenhez és folyamatosan bővül a jelen múlttá válása
által.”
/Szajbély Mihály/
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