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1. BEVEZETŐ 

A településképi arculati kézikönyv célja 
Az egyedi településkarakter, a megőrződött történetiség egyre jobban felértékelődő adottsága, 
tulajdonsága a településeknek. Minden egyes épített környezeti elem az utcakép, a településkép, 
és a táj összképének a része, ezért nagyon fontos, hogy minden beavatkozás ezek figyelembe 
vételével történjen. 
Ennek elősegítése érdekében a településképi arculati kézikönyv:  
 bemutatja a településkép alkotó elemeit, a település építészeti karakterét, szépségeit, 

értékeit, egyediségét, részleteit;  
 javaslatokat fogalmaz meg az esztétikus településkép alakítására;  
 építészeti útmutatóként, ajánlásokkal, jó példákkal segítséget nyújt az építtetőknek és a 

tervezőknek új építésnél, meglévő épület felújításánál, átalakításánál; 
 szemléletformáló dokumentum, mely nem kötelező jellegű ajánlásokat fogalmaz meg. 

A kézikönyv lehetővé teszi a folyamatosan érkező hozzászólások, javaslatok és tapasztalatok 
beépítését. Az idő elteltével, a településkép alakulásával, új épített elemek megjelenésével az 
ajánlások és bemutatott példák is bővíthetők, cserélhetők. 
A fentieken kívül figyelembe kell venni az országos jogszabályi előírásokat, a helyi építési 
szabályzatot, a településképi rendeletet és a főépítészi javaslatokat is.  

„Minden idegen tevékenység, ami bekerül egy faluba,  
rögtön meg is zavarja a létét.  
A hétköznapi pillanatokat ezért nem is lehet megmutatni  
(azokat csak az tapasztalhatja meg,  
aki belehelyezkedik, és élni próbál benne).” 

Hartyándi Jenő 
 
 
Polgármesteri köszöntő 

 
 

Tisztelt Kisrécsei Polgárok! 
 
 
 
Településünk nyugodt, nagyon csendes, nagyon falusi 
környezetét, egyedi arculatát hívatott bemutatni településképi 
arculati kézikönyvünk. Építkezőknek, tervezőknek szeretnénk 
elsősorban segítséget nyújtani azzal, hogy bemutatjuk különböző 
korok építészeti stílusait, amelyek Kisrécsére jellemzőek. Egy új 
épület nem csak a közvetlen környezetünket formálja át, hanem 
szomszédaink életviszonyaira és közterületek látványára is nagy 
hatással van. A kiadvánnyal szeretnénk elérni azt, hogy a 
jövőben is sikerüljön az egységes településképet megtartanunk.  
Természetesen a kiadványt bárki lapozhatja, aki érdeklődik 
településképünk jellegzetes karakterjegyei, finomabb részletei 
iránt. 
 
 

 
 

Tóth Lucia Krisztina 
KisrécseKözség polgármestere 
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Kisrécse Nagykanizsától északkeletre 8 kilométerre található. A régi 
Budapest-Nagykanizsa országúttól északra, (a 7-es útról is megközelíthető). 
Vasúton Nagykanizsán át érhető el. Hangulatos dombvidéken fekszik. Földje 
nagyrészt vályogtalaj. A Zalaapáti - hátság déli előtere és a Belső-Somogy 
közötti völgyi vízválasztót talán az ős-Duna alakította ki. 

A település környéke az őskortól lakott hely volt. Erről a régészeti leletek 
beszélnek. A város közelsége meghatározó életmódja, gazdasági fejlettsége 
szempontjából. A falucska települési képe szabálytalan, a házak többsége 
dombra épült. A város közelsége csak a legújabb időben halványította el 
gazdag folklórkincsét. 

A falu írásos említése viszonylag korán megjelent a forrásokban. 1263-ból 
való a Reche név. Csak 1790-ben találkozunk a Kis Rétse elnevezéssel. A 
szláv árok szó eredeti jelentése vált helységnévvé, amelyből magyar 
hangfejlődés útján lett a Récse szó. 

A XIX. század második felében a határban lévő szálfaerdőt a kanizsai 
Guttman-cég kitermeltette, helyét gabonával vetették be. Ekkortájt szerzett itt 
225 kh-as birtokot Kherndl Imre, aki korszerű gazdaságot igyekezett létesíteni. 
Az általa épített Sándor-major még az 1960-as években is lakott hely volt. 

A község fejlődését döntően elősegítette Kherndl Imre a község határában 
lévő uradalmának parcellázása, mely Sándor-major néven Kisrécséhez 
tartozott. A település szorgalmas lakói a község határában levő földeken 
intenzív földművelést és állattenyésztést kezdtek folytatni. A terményeiket 
Nagykanizsára szállították eladni. Művelődési háza és könyvtára igyekszik a 
helyi igényeket kielégíteni. 

Sportpálya van a helységben, mely lehetőséget teremt az alkalmi mozgásra. 
1940-től van köves útja a falunak, útjai 100%-ban portalanítottak.  

Kisrécse alapvetően agrárjellegű település, igaz, hogy a város közelségének 
nagy az elszívó hatása. A rendszerváltás után a tsz felbomlott. Ipari 
tevékenység nem jellemző a falura. 

A hősök emlékműve a Turul madárral a falu nevezetessége. Az I. és II. 
világháborús emlékmű tisztelettel emlékezik hősi halottaira. 

A régi 7-es útvonal mellett fekvő települést szőlő- és gyümölcskertek övezik. A 
megélhetést a lakosság számára a mezőgazdasági tevékenység jelenti, de 
többen járnak a 10 km-re lévő Nagykanizsára dolgozni. Turista szempontból 
érdekességnek ígérkezik a Zalasárszegről kiinduló Kisrécsét is érintő, 
Nagybakónakra érkező lovas útvonal. 

2. KISRÉCSE BEMUTATÁSA 



KISRÉCSE BEMUTATÁSA5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kisrécse község Zala megyében, a Nagykanizsai járásban, a Zalai-dombságban, a Zalaapáti-hát területén, Nagykanizsától északkeletre fekvő település. A Zalaapáti-hát 
medencealjzatának földtani felépítése megegyezik a nyugatra elterülő Egerszeg–Letenyei-dombságéval, amelytől a Principális-csatorna választja el. A Kelet-zalai-
dombság legjellegzetesebb formái a meridionális völgyek és hátak. A hátak nyugatról keletre a következőképpen követik egymást: Söjtöri-, Zalaszentmihályi-, Zalaapáti- 
és Zalavári-hát. Ezek közül a legnagyobb a Zalaapáti-hát, amely 5-12 kilométer széles és 50 kilométer hosszú. Két kisebb süllyedék öt részre tagolja. A hátak északról 
délre alacsonyodnak, lépcsős szerkezetű völgyek tagolják őket és csuszamlásos formák gyakoriak bennük. A kistáji felszín tipikus dombvidék, völgyekkel tagolt, jó 
vízellátású. A települést kisebb vízfolyások és árkok sorozata hálózza be, ahol értékes vizes élőhelyek alakultak ki az ország ökológiai hálózatát gazdagítva. A táj mikro 
domborzata gazdag, a terepfelszín mozgalmas, változatos képet mutat, mély fekvésű területek, dombos településrészek váltakoznak. Talaja és lejtői elsősorban 
szőlőművelésre, gyümölcstermesztésre, mezőgazdasági művelésre hasznosíthatók. A térséget a nagymértékű iparosítás elkerülte, a táj alakításában főleg a 
mezőgazdaságnak volt és van szerepe. Jelenleg is a mezőgazdasági tevékenység a meghatározó. 
 

Táji adottságok, természeti értékek 
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Kisrécse elhelyezkedését alaprajzi, szerkezeti részleteit alapvetően befolyásolta a 
domborzat és a vízrajz. Az újkori tájhasználat és településszerkezet alakulása már nyomon 
követhető a XVIII. és XX. század között készült térképekről, katonai felmérésekről. Zala 
megyében a falvak kialakulásában, megtelepedésében fontos szerepe volt a közlekedési 
útvonalak közelségének. Kisrécse is a megye egyik legfontosabb, Nagykanizsára vezető 
útja mellett alakult ki, a Bakónaki-patak egyik mellékága mentén húzódó domboldalon.  

A terület nagyrészét eredetileg összefüggő erdő alkotta. A mélyebben, völgyekben haladó 
vízfolyásokat vizes, mocsaras, lápos területek kísérték, ahol legelők, kaszálók alakultak ki. 
Az összefüggő erdőségek fokozatos kiirtásával a falu határában a szántóföldi művelés vált 
jellemzővé. A falu belterületének szerkezete is jellegzetes irtás települések alaprajzát 
mutatja, tömörült halmazos épület elhelyezésével, villás elágazású utcácskáival, 
szabálytalan alakú kiteresedéseivel.  

II. Katonai felmérés, 1857 

forrás: www.mapire.eu/hu 

 

Kataszteri térkép, XIX. sz. 

forrás: www.mapire.eu/hu 
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Kisrécse Dél-Zala jellegzetes dombvidékén található, a 
változatos tájon az utcák völgyben vagy dombon kanyarognak. 
Ezek az utcák alakították a település szerkezetét, ehhez a 
szerkezethez igazodott az utcára felfűződő épületek sora. A mai 
településszerkezet a Szentkirály utca és a Petőfi utca mentén 
utcasoros jelleget tükröz, a Rákóczi utca környezetében azonban 
megmaradt a halmazos rendszer. Az utcák vonalvezetése a 
terep adottságaihoz igazodik. A településszerkezet telkei az 
utcák két oldalán helyezkednek el, általában oldalhatáron álló 
beépítéssel. A telkek út felőli végén áll az egy helyiségsoros, 
hosszanti telekhatárra (általában a telek északi részén) épült, 
véggel az utcára néző lakóház, beljebb következik a gazdasági 
udvar a gazdasági épületekkel. A telek belső vége legtöbbször 
veteményes vagy gyümölcsöskert. Az épületek többnyire az 
utcára merőlegesen, a telekhatárral párhuzamosan, attól 
bizonyos távolságra (eresz- csurgótávolság), vagy közvetlenül az 
oldalhatáron helyezkednek el, igazodva a terephez. Az 
utcafrontra néző rövidebb oldalt általában előkert választja el a 
közterülettől, de néhány helyen megfigyelhető, hogy az 
utcafrontra néző rövid oldal közvetlenül az utcavonalon áll. Ez 
alakította ki a településképet, ez tükröződik a mai napig is.  

A településkép karakteresen földszintes, ez a XX. század 
második feléig megőrződött. Elvétve találunk a falusi jellegtől 
eltérő emeletes épületet, az is inkább tetőtér-beépítéses. 
Minden közterület zöldfelületben gazdag, egymást váltják a fiatal 
nem rég ültetett és az 50-70 éve ültetett fák. 

A hatalmas lombok alól előbukkannak a lakóházak és az 
intézmények földszintes, magastetős épülettömegei. 

A településkép homogén, annak ellenére, hogy az utcaképeket 
az eltérő korú és karakterű épületek alkotják. A községre a 
földszintes, magastetős lakóépület a jellemző. A hosszházak 
mellett megjelennek a 1960-as években épített oldalhatáron álló 
kockaházak, melyek négyzetalaprajzot közelítő, 100 m

2
 

alapterületű kétszobás komfortos típusházak, sátortetővel. Az 
1980-as években megjelentek a tetőtér beépítések lakóházak, az 
előbbi típusházak átépítéseiként, vagy azok helyén.  

Általános településkép, településkarakter 
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 A XIX. század második felében 225 katasztrális holdos birtokot szerzett itt Kend 
Imre, aki korszerű gazdaságot szeretett volna megvalósítani. Az ő nevéhez fűződik 
Sándor-major - mai Kisrécse Kossuth utcája - megépítése, amit szintén a 
településhez csatoltak. Két érdekesség is megtalálható a területen: barátságos 
környezetben a Kendlimajor művészeti szabadiskola működik, ahol 
képzőművészeti kurzusokat tartanak felnőtteknek, illetve művészeti tábort is 
szerveznek gyermekek részére.  
Szintén Kendlimajorban található a „Czinki Nosztalgiaudvar” nevű üdülőterület. 
Fontos szerepet tölt be a térség turizmusában, szálláshelyeivel, rendezvényeivel. A 
nosztalgia parasztudvar a régi falusi portát mutatja be. Öt régi parasztház, és kettő 

apartman tartozik a létesítményhez, terasszal, kerttel. 

Kendlimajor - művésztelep 

Kendlimajor – Czinki „nosztalgia 
parasztudvar” 
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Örökségünk, ezen belül a települési értékek felkutatása, illetve védelme 
meghatározó a település identitásának megerősítésében. Egy új fejlesztési 
terület, illetve egy új épület tényleges értékének jelentős része abban a 
többletben realizálódik, ami a környezet a település már meglévő értékeiből 
vetül rá.A települési környezet értékeinek védelme, a hozzájuk való igazodás 
nem csak kulturális, esztétikai igény, egyben gazdasági érdek is, melyet 
kulturált módon, esztétikai eszközökkel kell teljesíteni. Ebből következően fel 
kell ismerni, és különböző eszközökkel védeni kell az épített környezeti 
értékeket, illetve új fejlesztéseknél, azok építészeti kialakítása során igazodni 
kell ezekhez az értékekhez. 

3. KISRÉCSE - ÖRÖKSÉGÜNK 
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Minden településen a helyi adottságoktól függ, milyen eszközöket lehet, vagy kell 
alkalmazni az épített örökség védelme és a vonzó településkép alakítása során. 

Kisrécsén nem található megmaradt régi épületekkel bíró településrész, ahogy 
országos védelem alatt álló műemlék sem. Azonban a nemzeti örökség fontos 
részét képezi a kultúrtörténeti jelentőséggel bíró, sajátos térszerkezeti struktúra és 
gazdálkodási forma. Kevés a sajátos karakterű, jól azonosítható arculatú utcasor, 
de fellelhető valamilyen helyi építési hagyomány és vannak jól sikerült felújítások, 
új építések is. 

Több utcával párhuzamos hossztengelyű, nyeregtetős épület maradt fenn. Ezekbe 
a nyújtott, soros alaprajzú lakóházakba jellemzően két helyiséget építettek: egy 
szobát az utca felé, a ház első részébe és egy konyhát. Később a helyiségek sora 
hátsó szobával vagy kamrával kibővült. Ezek az épületek a XIX. század végén XX. 
század elején váltak gyakorivá. Ekkor a rohamos ütemű polgárosodás kapcsán 
ezek képviselték az építészeti ideát a falvakban is.  

Eredeti pallótokos nyílászárók, ma már alig lelhetők fel, az 1950-1960-es évekre 
jellemző gerébtokos háromosztatú ablakok a meghatározók az ablak fölé beépített 
redőnyszekrénnyel. A faszerkezetek színhasználatára a felületkezelés nélküli 
barna, a fedőfestékkel mázolt fehér és sötét zöld szín a jellemző. A homlokzaton a 
fehér meszelés épp úgy jellemző, mint a díszítést adó homlokzatfestés, sötét 
égetett téglaszínre emlékeztető falmezővel, világosabb színre festett 
nyíláskeretezéssel.  

Örökségünk Népi építészeti értékek 



ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A melléképületek elhelyezése a lakótelkeken belül is 
változó. A keskenyebb telkeken jellemzően a 
lakóházak mögött, azonos telekhatáron sorakoznak a 
melléképületek is.  

A szélesebb telkeken gyakori a gazdasági udvart 
leválasztóan keresztbe fordított csűr is. Ezek 
anyaghasználatukban jellemzően megegyeztek a 
lakóépületekével, de szélességi és magassági 
méreteikben meghaladták azokat.   

A melléképületek is a lakóházakhoz hasonlóan tartós 
anyagokból épültek, jellemzően tégla, vakolat, fa és 
cserép. A melléképítmények megjelenését a tégla, a 
vakolat és a fa használata adja. 

 

Örökségünk Gazdasági épületek 
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Örökségünk Közterületi elemek, tájértékek 

Az egyedi tájértékek kultúrtörténeti, történelmi, 
vagy esztétikai szempontból értékes elemek, 
melyek nem állnak sem műemléki, sem 
természetvédelmi oltalom alatt, a belterületet 
színesítik, otthonossá teszik, a külterületnek 
tájékozódási pontjaivá válnak.  

Ide tartoznak a település közigazgatási 
területén található vallási emlékek (pl. 
feszületek, keresztek), portahasználati 
emlékek (pl. tárolók, csűrök), emlékművek, 
idős vagy érdekes alakzatú fák stb.  
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Településkép-védelme szempontjából kiemelt területek 

 

A település közigazgatási területéhez tartozó, országos védelem alatt álló területeket, melyek 

a településkép védelme szempontjából kiemelt területeknek minősülnek a mellékelt ábra 

mutatja be. 

Az ábra a Balaton-felvidéki Nemzeti Park és a Zala Megyei Kormányhivatal - Zalaegerszegi 

Járási Hivatala Hatósági Osztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály adatszolgáltatása 

alapján készült. A területi kategória kijelölése a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. 

törvény 1. melléklete szerint történik. 

 

Örökségünk Táji és természeti értékek 
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4. ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK 

A település közigazgatási területe belterületre és külterületre tagolódik. A belterületet beépítésre 
szánt és beépítésre nem szánt területek alkotják, beépítésre szánt területi dominanciával. 

A beépítésre szánt területek egy része, a ténylegesen életvitelszerűen lakott részei a 
községnek. Ezek jellemzően a lakóterületek, aminek jelentős része a központi belterületen alakult 
ki. A központi belterületi részek jellemzően egységes, homogén családi házas lakóterületből, az 
ezt kiszolgáló intézmények telkeiből áll. Kisrécsétől nem messze, a domb túlsó felén található a 
faluhoz tartozó Kendlimajorként ismert településrész, ami közigazgatásilag a településhez 
tartozik. 

Ezeket a beépített telkeket veszik körül a beépítésre nem szánt külterületek, ahol a kultúrtáj és a 
természeti környezet erdőtömbjei és mezőgazdasági területei váltják egymást. A település 
külterületein jellemző a tradicionális tájhasználat döntően a mezőgazdaság, azon belül is a 
szántóföldi művelés és gyepgazdálkodás, kisebb, a közigazgatási terület északi részén 
helyezkedik el összefüggő erdőterület a nagyrécsei Ádám-hegyhez kapcsolódóan.  
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A karakter jellemzője, hogy az eltérő korokban épült lakóházak váltják egymást. A 
lakóházak többsége földszintes, hagyományos belmagasságú, nyeregtetős épület. A 
homlokzatok vakoltak. A településen még fellelhető néhány hosszúház, az utcára néző 
oromfallal.  

A módosabb gazdák épületei a szélesebb telek adta lehetőségeket kihasználva, utcával 
párhuzamos tömeggel készültek, ehhez illeszkedő nyeregtetővel, több álló formátumú 
ablakkal az utca felé. A homlokzati formálás egységes elemek felhasználásával alakult, 
az anyagi lehetőségektől függő mennyiségű vakolatdíszekkel, párkányokkal. Ezek az 
épületek a mai napig megtalálhatóak, leromlott, vagy felújított, átalakított állapotban. A 
folytonosság következő eleme a kétablakos sátortetős kockaház, mely szintén gyakran 
jelenik meg az utcaképben.  

A településen a cserépfedés a meghatározó a lakóépületeken, és a melléképítményeken 
is. A világos lakóházakat az oldalkerti, előkerti és közterületi növényzet tagolja és 
kapcsolja össze. Az 1975-ös évektől az addig egységes épületformálás felbomlott, az 
utcaképben az utcával párhuzamos gerincű nyeregtető is megjelent, széles oldalkerti 
oromzattal. Az 1980-as éveket követően épült lakóházak között már gyakori a tetőtér 
beépítése, az utca felé oromfalas kialakítás, esetenként az utca felé létesített tetőtéri 
erkély. Ezek is részei a karakternek, annak ellenére, hogy az utcák egységességét 
megbontják. 

 

Hagyományos, laza falusias karakter 
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A mezőgazdasági területek a külterület meghatározó tájalkotó elemei. 

A tájhasználat változatos: a mezőgazdasági területek egyrészt 

szántóföldi növénytermesztéssel, másrészt rétként, legelőként 

hasznosítottak. A szántóföldi művelés nagy összefüggő területeket 

hasznosít egyben. A nagytáblás művelés adja a táj karakterét. A tájképi 

megjelenést a kultúrnövények időszakos váltakozása fejlődése adja.  

A nagyobb összefüggő erdőterületek a közigazgatási terület észak-

nyugati részén találhatók. Kisebb erdőfoltok határolják a település keleti 

oldalát is a mélyebben fekvő, művelésre alkalmatlan területeken. Az 

erdőfoltok kellemesen tagolják, megtörik a szántóföldi művelésű 

területek látványát. 

A mezőgazdasági területre is és az erdőre is a beépítetlenség a 

jellemző, ez a tájkép és a tájkarakter védelme érdekében továbbra is 

irányadó. 

 

Beépítésre nem szánt karakter 
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5.1 AJÁNLÁSOK, ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓK-ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK 

5.  AJÁNLÁSOK, ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ 

A-szállásépületek, közösségi terek tömegformálása a befogadott funkcióhoz és az eredeti 
arányokhoz igazodó. A malomépület emeletes nagy belmagasságú tömege széles tetőfelülettel 
megmaradt. Az utalás a múltra a homlokzati tagolásban is és a tömör falfelületek megtartásával 
is megjelenik. Az erőteljes színek mellőzése igazodik a nagyobb tömeghez. 

A bemutató major beépítés során a hagyományos épületformálás keretei megmaradnak. 
Általánosságban elmondható a felújított, vagy az új épületekrevonatkozóan az egyszerűség, a 
gyökerekhez való kapcsolódás megléte, a hivalkodás és a felesleges elemek alkalmazásának 
mellőzése. A földszínek, pasztellszínek használata környezetbe, tájba illeszti az épületeket. 
Színek harmonikus egymásmellettisége jelentősen növeli az épület esztétikus megjelenését.  

Kerülni kell az indokolatlanul sok elütő szín megjelenését. A homlokzati szín választás is a 
hagyományokat követi, a világos, a meszeléshez közelítő homlokzati szín, természetes égetett 
agyag szín az épületek cserépfedéséhez. 
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A telkek többsége előkerttel rendelkezik, az épületek az oldalhatáron 
vagy az oldalhatár közelében állnak. 
A lakóterületen a lakófunkció mellett ma is jellemző a mezőgazdasági 
gazdálkodáshoz kapcsolódó portahasználat, a háztáji tevékenység, 
intenzív kerthasználattal. 

Tetőhajlásszög 30°-45° közötti. A tetőkön cserépfedés jelenik meg, 
mint a keletkezéskor meghatározó jellemző és azóta is bevált 
építőanyag. Az ereszképzése legfeljebb 30-60 cm-es kiülésű 
csüngőeresz. Anyag-használatra a vakolt homlokzatfelület a jellemző. 
A szín használatnál a fehérhez közeli színek a meghatározók, 
valamint a világos földszínek. 

A karakteren belül a meglévő értékeket célszerű felismerni, 
megújítani, korszerűsíteni. Ha a meglévő épület műszaki állapota már 
nem teszi lehetővé a felújítást, a régi helyén épülő új épület 
tervezésénél, megépítésénél törekedni kell a telken belüli épület 
elhelyezés megtartására, vagyis arra hogy az új épület hossztengelye 
ne változzon, és ne változzon az oldalsó telekhatárokhoz és a 
közterületi telekhatárhoz igazított helyzete. A telken belül az épület 
elhelyezése meghatározza az utcaképet, a telepítés megváltoztatása 
felboríthatja az összképet. 

 

Követendő ajánlások, javaslatok:  

 A meglévő lakóterületeken minőségi fejlesztést kell előtérbe 
helyezni. 

 Igazodni szükséges az előkert egységes vonalához, ahol lakókert 
alakítandó ki. 

 Igazodni szükséges a tető és gerinc irány jellemzőjéhez. 

  Igazodni szükséges a szomszédos párkánymagassághoz, 
párkánykinyúláshoz, tetőhajlásszöghöz (37-45°), tetőfelépítmények 
nélküli homogén tetőformáláshoz. 

 Épületszélességtől függően az utcai homlokzat bejárat mentességét 
garázskapu mentességét és erkély mentességét lehetőség szerint 
meg kell tartani. 

Kerülendő jellegzetességek: 

 Utcai homlokzaton garázskapu, személybejárat, torony, álló 
tetőfelépítmény, 

 A földszintes háznak közvetlen kertkapcsolata van, nem szükséges 
a földszinti, vagy a tetőtéri erkély. 

 Géptároló, melléképület, raktár, pajta építése az előkertben és a 
főépület nélküli telekrész előterében nem kívánatos 

 

AjánlásokHagyományos, laza falusias karakter 
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A beépítésre nem szánt területeken a tájban minden beavatkozást 
kerülni kell, vagy ha mégsem kerülhető körültekintően kell 
megvalósítani, legyen az épület, vagy bármilyen vonalas, esetleg 
pontszerű építmény. Építeni a szántókon, erdőkben, patakok, árkok 
partján nem lehet, csak rendkívül korlátozottan. 
 

Követendő ajánlások, javaslatok:  

 A területek beépítetlen jellegének megtartása a jövőre nézve 
is kívánatos.  

 Az értékes tájkarakter megőrzését szolgálja a területhasználat 
és a telekszerkezet hosszú távú megőrzése.  

 A tájképvédelmi jelentőségű területeken reklámfelület 
elhelyezésére szolgáló önálló építmény, új felszíni elektromos 
hálózati vagy új hírközlési elem vagy építmény elhelyezése 
nem ajánlott.  

 A legelőkön a deleltető facsoportokat csak mértéktartóan 
célszerű telepíteni. A tájkarakter így őrizhető meg. 

 erdőtelepítések, tájfásítások meghatározásánál kiemelt 
szempont a mezőgazdasági táj ökológiai és környezetvédelmi 
tagolása. 

 Tájfásításra a tájhonos növényfajok javasoltak. Tájfásítás az 
utak mentén és az eltérő területhasználatok határán javasolt, 
mint pl.: mezőgazdasági szántó és majorsági terület. 

 A magasabb ökológiai, de alacsonyabb termőhelyi értékű 
mezőgazdasági területek esetében kiemelt cél a 
környezetkímélő területhasználat, a táji változatosság, 
mozaikosság fenntartása: gyepek –ligetek-erdők, nádasok, 
nedves – vizes élőhelyek megóvása illetve területi 
részarányuk növelése. 

 Fáslegelőn, nedves réten és lápos-mocsaras területen ill. ezek 
500 méteres körzetében abeépítés, burkolatok és vonalas 
létesítmények építése kerülendő. 

 A sík terepadottságot változatlanul célszerű figyelembe venni. 
Az új épületeket (a pince kivételével) mesterséges kisdombra 
kiemelni nem kedvező. 

 A természet- és tájvédelmi szempontból növénytelepítésre 
javasolt fajok listája és a kerülendő, inváziós fajok jegyzéke 
megtalálható a Balaton-felvidéki Nemzeti Park honlapján. 
 

AjánlásokBeépítésre nem szánt karakter 
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Épületmagasság, tömeg 

A lábazat, a falmagasság, a térdfal építése vagy elhagyása eltérő 

magasságú épületekhez vezet. Javasolt igazodni a kialakult 

párkánymagassághoz tetőformáláshoz. Kiugróan magas épület 

megbontja a nyugodt egységességet. A helyiségeket egy szinten 

célszerű elhelyezni egy jellemzően földszintes utcaképben. Kerülni kell 

a telkek összevonását. Az utcára merőleges hosszházak sorát, 

karakteri rendszerét megbontja az utcával párhuzamos hossztengelyű 

új foghíj épület. A jellemző épületszélességekhez igazodni szükséges a 

lakóházak esetében. A meghatározó utcafronti épületszélesség a 

karakteren belül legfeljebb +/-1,0m-es eltérést tesz lehetővé. 

Igazodni az épület alaprajzi elrendezésével is szükséges. A nagyon 

megmozgatott alaprajz zaklatott, tördelt épülettömeget eredményez, 

ami az egységes tetőképzést sem teszi lehetővé. Sok ponton 

meghibásodást, beázást idézhet elő. A túl mozgatott épülettömeg mai 

igények szerinti energetikai követelmények ellen hat. 

 

Telepítés, lakótelek beépítése 

A lakóutcák többségében hasonló méretűek a telkek, de sok helyen 

keskenyebb és szélesebb telkek is váltják egymást. A telkek 

meghatározó alakja szabályos téglalap alakú, vannak azonban trapéz, 

négyzetes „L” alakú telkek is.  

A beépítési karakterben domináns az oldalhatáron álló beépítési mód, 

de a szélesebb telek méret és telekforma esetenként az épület 

szabadon álló elhelyezését is lehetővé teszi. 

Az utcákban az épületek jellemzően igazodnak a beépítési módhoz és 

a beépítési vonalhoz, a homlokzati síkok által meghatározott 

előkertekhez. Az épületek egységes nyugodt jó ritmusú képet adnak a 

közel azonos méretű előkert, a közel azonos méretű épülethossz és 

szélesség esetén. A növényzetben gazdag elő- és oldalkertek ritmusa 

is egységes utcaképet eredményez. Az előkerti mélység figyelmen kívül 

hagyása megtöri az egységességet, a rendszert. 

 

5.2 AJÁNLÁSOK, ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ – ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK 
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Tetőhajlásszög, tetőforma 

Az igazodás a párkányképzésnél és tetőhajlásnál legfeljebb 0,6m-es 
eltérést enged magasságban. Az alkalmazott tető hajlásszög 37-
45°között illeszkedő. A tető karakterénél is igazodni szükséges, ha a 
szomszédság oromfalas, akkor oromfallal, ha kontyolt, akkor 
kontyolással. Ha az utcaszakaszra a tetőtér beépítés nem jellemző, 
akkor az utcai homlokzat felé kerülni kell a tetőkiemeléseket, 
tetőmegemelést. Azonos épületmagasság alkalmazásakor egységes, 
nyugodt utcakép jön létre. Jellemzően földszintes lakóutcában 
emeletes épület nem építhető, magastetős épületek közé lapostetős 
lakóépület nem helyezhető. 

Az oromfalas karakteren belül az épület szélessége legfeljebb 7m-
9m közötti lehet. A kéttengelyes oromfalas emelt térdfalas karaktert 
megbontja az épületszélesség növelése, a garázskapu utcai 
homlokzatra helyezése, a csonkakonty alkalmazása, a tető oromfalra 
futtatása.  

Az igazodásnak ki kell térnie az anyaghasználatra homlokzaton, 

tetőn és a hasonló színvilág alkalmazására is. 

 

Légvezetékek elhelyezése 

Kedvezőbb az utcakép, ha a villamos légvezetékek helyett és a 

vezetékes hírközlési légvezetékek helyett földkábeles kiépítésre 

kerül sor. Ha a pókhálószerű légvezetékek tömege eltűnik a 

közterületről, a szabad közlekedésre nem használt felületek 

beültethetők, fásíthatók.  

A légvezeték alatti sávok nem fásíthatók, balesetek elkerülése okán. 

A lakóutcák fásítása karakter meghatározó elem, a humánusabb 

lakókörnyezet kialakításának eszköze, mind a mai napig. 
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Kerítés kialakítás 

Kisrécse sajátja a hagyományos léc-, vagy pallókerítés, ami 

összhatásában áttört és tömör is. Olyan utcaszakaszon ahol az 

áttört kerítés a jellemző az egységet megbontja a tömör kerítés 

létesítése. Az alacsony lábazat, a pillérekkel tagolt áttört mezők 

alkalmazása az előkertet összekapcsolja a közterületi zöldfelülettel, 

gazdagíthatja a lakótelket is és a közterületet is. A tömör kerítés és 

a magasra növesztett tömör tujasor idegen a településtől és a 

közlekedésbiztonságot, valamint a vagyon biztonságot is 

veszélyezteti. A közlekedésbiztonsághoz szükséges belátást és 

átláthatóságot kizárja. 

 
Szín- és anyaghasználat 

A világos pasztellszínek, természetes építőanyag színek 

alkalmazása harmonikus környezetet eredményez. A mesterséges 

színező anyagokkal előállított rikító erős színek megbontják az 

egységes utcaképet. Színmeghatározásnál, szín választásnál 

alkalmazásuk kerülendő. 

A tetőkön cseréphatású és palafedés is megjelenik. 

Anyaghasználatra a vakolt homlokzatfelület a jellemző. A szín 

használatnál a fehérhez közeli színek a meghatározók, valamint a 

világos föld-, illetve az agyag színek. 

 
Cégérek, reklámok, egyéb berendezések 

A településre nem jellemző és kerülendő a hivalkodó cégér, 

eltúlzott léptékű cégreklám alkalmazása. Szintén kerülni kell az 

egyes berendezések (napelem, napkollektor, klíma, antenna) 

elhelyezését az utcai homlokzat irányába. 

A szolgáltatások megnevezésének cégfelirata jellemzően a 

lakóház, vagy kereskedelmi épület bejárata feletti mezőben van, a 

homlokzathoz igazodó nagyságú felülettel. 
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A homlokzatképzésre hatással van az épület rendeltetése, az 
hogy az épület közösségi, lakó, gazdasági vagy vendégforgalmat 
bonyolító funkciót hordoz. A lakóház nyílás méreteit a bevilágítási 
árnyékolási igény, az adott kor építészeti stílus irányzata is 
befolyásolják, valamint a korra jellemző forgalmazott építőanyag 
kínálat és árszint. Összességében régen a homlokzati 
megjelenést az egyszerűség, az azonosság, a letisztult, 
harmonikus formálás alakította, ma inkább a vélt vagy valós 
díszítési igény. 

Hagyományosan az elmúlt 30-50 évben a lakótelkeken a szobák 
néztek az utca felé, így az ablakosztás rendszere formálta a 
homlokzatot. A házbejárat és esetleg a gépkocsi tároló sokszor a 
lakóudvarra szervezett. A homlokzati falak vakoltak, meszeltek, 
de sokszor világosra festett nemes vakolat kerül a legkülső 
felületre. A vakolatból képzett díszítés csak a módosabb 
házaknál jelent meg. A díszítést visszafogottan az ablak, a 
pallótok, zsalu, az ereszképzés adta. 

A tetőformában gyakoribb az egyszerű nyeregtető, natúr színű 
cserépfedéssel. Az oromfalak díszítése visszafogott, egyszerű, 
esetleg építettek, vakoltak, padlásszellőző nyílással.  

Követendő ajánlások, javaslatok:  

 Törekedni kell a rendezett, egyszerű alaprajzi elrendezés 
kialakítására, ami jelentős hatással van az épület 
tömegformálására. 

 Törekedni kell a letisztult harmonikus nyílászáró 
osztásokra, a hagyományos arányok megtartására, 
kellemes arányú ablakok megfelelő kiosztására. 

 A homlokzatok kialakításánál a természetes anyagok 
részesítendők előnyben: kő, tégla, vakolt felületek, 
faburkolat. A homlokzatképzése során kerülni kell az 
indokolatlan tagolásokat, homlokzati töredezettséget, az 
egyszerű letisztult formavilág nyugalmat végiggondoltságot 
sugall.  

 Nem ajánlott a homlokzat nagyarányú terméskővel, téglával 
vagy fával való burkolása. Emellett a gépészeti 
berendezések kültéri egységének elhelyezése sem javasolt 
az utca felőli homlokzaton. 

Homlokzatképzés 
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A település házainak színvilágát alapvetően 
az anyaghasználat adja. Az új épületeknél ez 
kevésbé egységes, de kevéssé jellemző a 
kirívó élénk szín használata. Elterjedt, ezért 
javasolt a vakolt felületek alkalmazása. A fa 
burkolatok alkalmazása a homlokzati felületek 
egy-egy részletén tűnik fel, az oromfal 
képzésnél, tető alsó burkolásánál, eresznél. 
Gazdálkodást szolgáló melléképületeknél, 
pajtáknál, pincefelépítményeknél minden 
homlokzati felület készülhet és készült is 
fából.  
Az épületeken azokat a színeket kell előnyben 
részesíteni, amik a használt anyagokkal és a 
természetes építőanyagok színeivel 
harmonizálnak. A földszínek használata 
környezetbe, tájba illeszti az épületet. Színek 
harmonikus egymásmellettisége jelentősen 
növeli az épület esztétikus megjelenését. 
Kerülni kell az indokolatlanul sok, elütő szín 
megjelenését a családi házak homlokzatain is, 
és az intézmények közösségi épületek 
homlokzatain is. A fehér szín használata teljes 
homlokzaton verőfényes napsütésben vakító 
hatást kelt, nem szerencsés. Alkalmazható a 
tört fehér felületrészeken, a homok és agyag 
szín, a tégla és terrakotta vörös szín, a 
pasztell földszínek, valamint hagyományos 
építőanyagok természetes színei. A 
földszintes épületeknél az erősebb, sötétebb 
színek is alkalmazhatók, kedvező összhatást 
teremthetnek. A meglévő épületek 
színvilágához illeszkedő új épületek építése 
ajánlott. Nem megfelelő a feltűnő és kirívó 
színhasználat, a rikító színű fémlemezfedés 
és burkolat. A javasolt tetőhéjalás: a cserép- 
v. síkpala fedés, felületkezelt fémlemezfedés 
(porbeégetett felületkezelt alumínium) 
legfeljebb a teljes tetőfelület 20 %-án. Nem 
javasolt tetőhéjalás lakóépületeknél: 
műanyag hullámlemez, alumínium 
trapézlemez, bitumenes zsindely, hullámpala. 

Szín és anyag használat 
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A nyílászárók lehetnek egyszerűek és igényesen kialakítottak, 
használatuk hozzá adhat az épület arányosságához, vagy elvehet 
az épület megjelenéséből. Régebben a nyújtott forma volt a 
meghatározó, napjainkban a négyzetes forma a dominálóbb. 

A hagyományos pallótokos ablakok mai energetikai igényeknek 
megfelelő újragyártása a múltat, a hagyományok tiszteletét 
jelképezi, folytonosságot képvisel a jelenből a jövő irányában. 
Ennek ellenére ezek lekerülnek a házakról. A korszerűbb ablakok 
elé a homlokzat külső síkjára spaletta, vagy zsalu kerül. Ez 
kiegészülhet színben harmonizáló látszó téglafelületű könyöklő 
párkánnyal. A lakóépületeknél mára már az igényesség 
szimbólumává vált a drágább, folyamatos gondozást igénylő, 
színezhető fa nyílászáró, fa zsalu. 

Fontosak a nyílások és a tömör falfelületek jó arányai. A teljes 
homlokzatszélesség megnyitása, a szalagablakok alkalmazása 
idegen a karakterektől. A településen a régi épületek felújítása 
során igyekeznek az arányokat megtartani. 

 

Az épületekre nem volt jellemző az épített vagy a vakolatból képzett 
díszítés, sem a faluban, sem a tanyákon. A régi nyílászárók nem 
csak fából készültek, de függőlegesen és vízszintesen is tagoltak 
voltak. A középen felnyíló nyújtott forma volt a meghatározó, az 
ablak méretétől függetlenül. A homlokzati síkon belüli helyzetük és 
választott színezésük adta a díszítést. Leginkább elterjedt volt a 
sötétbarna és a zöld szín alkalmazása.  

Napjainkban is a nyílászárók adják az épületek homlokzatainak 
díszítését. A nyílás körüli keretezés egy-két helyen megjelenik, 
hőszigetelő anyagból vagy vakolatból kialakítva. A keretezés 
összképe kedvezőbb, ha lefut a könyöklő párkányig, így a színnel 
történő hangsúlyozás is befejezettebb. 

A lábazat és ereszképzés is lehet egyszerű díszítő elem, ha 
anyagában és színében illeszkedik a meghatározó homlokzati 
színéhez. 

 

Rejtett árnyékoló szerkezetek és zsalugáter alkalmazása szintén 
kedvező homlokzatképző. 

 

Részletek, ajtók, ablakok 
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Az utcaképet az épületek mellett jelentősen meghatározzák a kerítések is. Az előkerteket a közterülettől a 
kerítések választják el, a lakótelkeknél és a kertekben. A tömör kerítés nem jellemző a faluban. Tömör 
hatású, de sokkal oldottabb a sűrű növényzettel körbevett udvar. A 40%os átláthatóságot engedő faragott fa 
deszkákból álló kerítés átmenetet képez az áttört és a tömör felület között. Nem kíván hivalkodó lenni, 
magassága 1,50-1,80 m közötti. A hagyományos fa anyaghasználat barátságossá, természetközelivé 
varázsolja az elválasztást. 

XX. század második felétől a lakatos szerkezet is megjelenik és a mai napig meghatározó. Az alacsony 
lábazatnak, a lakatos szerkezetnek, a drótfonatnak (tyúkháló) köszönhetően kapcsolat teremtődik a kert és 
a közterületi zöld között. Az újabb építéseknél a kétféle kerítés kombinációját alkalmazzák, ami szintén bele 
illik a települési karakterbe, tömör lábazat és tömör pillér között lakatos szerkezetű vázon fapallózás. 

A külterületi részeken még fontosabb a természetközeli anyaghasználat, és az átláthatóság biztosítása. 

Javasolt a szomszédos kerítések és az épület anyag- és színhasználatának összehangolása. A 
hagyományosan alkalmazott anyagok a tégla, beton, lakatos szerkezet, fa. 

Kerítések 
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Az épített környezethez szorosan kapcsolódnak, a mindennapi élet kereteit adják a kertek, a lakótelkek és a 
hétvégi kertek zöldfelületei, pihenő udvarai, veteményesei, gyümölcsösei, és a közterületek zöldfelületei is.  

A lombhullatók térformáló hatása rendkívül jelentős. A zöldfelületekre a kétszintes háromszintes kialakítás a 
jellemző. A fák bokrok mellett a gyepek is eleme, az udvaroknak, a réteknek, legelőknek. A vidéki életforma 
velejárója a veteményes és virágos kertek megmaradása és a gyepek dominanciája. Ritkábbak az örökzöld 
facsoportok, bokrok. 

A kertek és a közterületi zöldfelületek is, ökológiai szempontokon túl esztétikai jelentőséggel is bírnak. A 
növényzetet védeni kell a meglévő, fás értékes növényzet megtartásával. A település ékessége minden 
korosabb fa, természetes hátteret, természetes környezetet ad az épületnek. A tájba illesztett épület nem 
hivalkodik, hasznosítja a fák szélvédelmét, árnyékolását is. 

A kert megtartandó eleme az ásott kerekes kút, a kútkáva, a védelmet nyújtó tetővel.  

A tájba illesztett épület nem hivalkodik, hasznosítja a fák szélvédelmét, árnyékolását is. 

Kertek 
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Közterületek, egyben közösségi 
terek nagyban befolyásolják a 
településről alkotott képünket, 
valamint az itt élők közérzetét. A 
közterületek szélessége a 
növényzet gazdagsága 
sokszínűsége harmonikus 
lakókörnyezetet teremt. 

Kisrécsén az elmúlt 
évtizedekben növényzetbe 
ágyazott lakókörnyezet alakult 
ki és őrződött meg. A zöld 
utcák, gondozott terek nagyon 
fontos hozzátartozói az élhető 
településnek, és a barátságos, 
szerethető, esztétikus 
településképnek. A lombhullató 
fák a nyári hőséget tompítják, 
az örökzöldek a környezetbe 
illesztést, takarás biztosítják. 

A közterületi tájékoztató és 
információs táblák, utcabútorok 
és egyéb köztárgyak 
elhelyezésének is a helyei a 
közterületek. 

A légkábelek eltűntetése 
kívánatos, de nagyon 
hosszútávon valósítható csak 
meg.  

Azokban az utcákba, ahol 
nincsenek vagy hiányosak a 
fasorok azonos fákat célszerű 
ültetni.  
A fasor telepítés és a 
légkábelek egymás 
kibékíthetetlen ellenségei. A 
légkábelek megléte nem zavaró 
a fásítás intenzitása miatt. 

Közterületek 
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Az utcabútorok a 

közösségi terekre, a 

közparkokra, a pihenő 

és játszóhelyekre 

jellemzők, közösség 

képző, közösség 

formáló szerepük van. 

A régi ház előtti 

kispadok a 

településekről mára 

már eltűntek. 

Barátkozásra, 

beszélgetésre az 

intézménykertek, a 

közparkok és 

közkertek adnak 

lehetőséget. 

Az utcabútorok 

játszószerek és a 

kiegészítők javasolt 

anyaga fa, a 

környezethez igazodó 

módon. 

Utcabútorok 
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A közösségi épületek, bemutató épületek többsége régi épületek korszerűsítésével 
újult meg. Jó példának tekinthetők a folytonosság megőrzése kapcsán. Mintaadó a 
megőrzés szándéka. A mindent elbontás a múltat, gyökereket is megsemmisíti. 
Mindegyik épületnél a keletkezés kori tömegarány megőrződött. Korszerű anyagok 
alkalmazása biztosítja a mai igényeknek és követelményeknek való megfelelést. 
Színhasználat visszafogott és harmonikus, a telekhez kapcsolódó kiegészítő elemek 
anyag és színhasználata is egymásra hangolt. 

Az egyik legnagyobb megújult épületegyüttes a Kiss Pál Rosemberger hengermalma, 
1897-ben alapították, átalakítására 1936-ban került sor. Háborús kárait saját erejéből 
pótolta a tulajdonos 1945 után. Napjainkban teljesen megújult és átalakult a szállás 
jellegű vendégfogadás igényei szerint, a település belterületi részének déli kapujánál. 
A tradicionális épület jellege és anyaghasználata, épülettömege megmaradt.  

6. JÓ PÉLDÁK –ÉPÜLETEK, ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK Közösségi épület, szállásépület 
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Kendlimajorban a központi belterülettől keletre található az a művésztelep, ahol évente körülbelül 40 
professzionális képzőművész fordul meg, hogy különböző alkotóműhelyekben, táborokban vegyenek 
részt. A csendes és barátságos környezet tökéletes helyszín egy művésztelep és egy művészeti 
iskola kialakítására, ahol egy helyen megtalálható a szálláshely, az étkező, és az alkotóműhely. 
A műteremben egy állandó kortárs kiállítást rendeztek be a művésztelep résztvevőinek alkotásaiból, 
amely folyamatosan látogatható külsősök számára is. 
Az épületek a befogadott funkcióból következően szélesebbek, és magasabbak, mint a 
hagyományos családi házak, de ugyan úgy földszintesek, magastetősek, a tömegek kicsit 
visszautalnak a régi majorsági gazdasági épületek tömegarányára. A belső terek részben egyterűek 
az alkotásra és a kiállító tér légtérarányára formálva. A szállás jellegű épületrészeknél a 
tetőtérbeépítésével teremtődött meg a szükséges helyiségek sora. Az épület külső és belső 
megjelenése, az anyaghasználat a természetesség irányába hat. 
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A település új lakóépületeinél, valamint a régiek felújításánál 
is a régi formavilág és az új építészeti nyelvezet 
összehangolása jelenik meg.  

Mindegyiknél a természetes anyagok és a mai korszerű 
anyagok alkalmazása a meghatározó. Tagolt, de 
visszafogottan tagolt tömegformálást alkalmaztak a 
földszintes épületeknél, vagy őrizték meg az eredeti „T” alakú 
alaprajzi formálást. A tetőhajlás gyakran, de nem minden 
esetben szimmetrikus hosszban és hajlásszögben. A 
nyeregtető jellemzően oromfalra fut. Oromzaton a 
padlásszellőzőhöz igazodó arányú a nyílásmérettel. A tetőtér 
beépítése esetén az oromfal szerepét a homlokzati üvegfal 
veszi át. 

Minden irányban nyeregtető zárja le a földszintes épületet, 
csüngő-eresszel, cserépfedéssel, tetőfelépítmények nélkül. 
Homlokzatképzésnél a vakolat, a nyíláskeretezés, sarokpillér 
jellegű keretezés adja a díszítést felületben és színben is. Az 
árnyékolást biztosító redőny beépített. A fa zsaluzat, 
faburkolat a homlokzat külső síkját formálja. A falfelületeken 
a világos színek alkalmazása a meghatározó. 

 

 

Lakó- és szállásépületek 
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Szintén Kendlimajorban található a „Czinki Nosztalgiaudvar” nevű üdülőudvar. Fontos szerepet tölt be a 
térség turizmusában, szálláshelyeivel, rendezvényeivel. A nosztalgia udvar a régi falusi portát mutatja 
be, különböző házi-, valamint haszonállatokkal, mezőgazdasági gépekkel és eszközökkel. 

Az épületek a gazdálkodás fontosságát, az életben maradásban betöltött szerepüket és igényességét 
tükrözik. Mindig tartós és olyan anyagból készültek, ami a környéken hozzáférhető volt. Így 
meghatározó építőanyag a tégla, vakoltan vagy látszó felületként. A látszó tégla architektúra művészi 
szintű mesterségbeli tudást közvetít. Meghatározó még a fa alkalmazása tartószerkezetként, vagy 
nyílászáróként, attól függően, hogy színre kerül, vagy pajtára. Mindegyik melléképület nagyságát 
tömegarányát a befogadni kívánt funkció határozta és határozza meg.  

Gazdasági épületek 
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A sajátos építményfajták épített és táji környezetbe helyezése a 
jövőre nézve változni fog. Az EU elvárásaival összhangban a 
jelenlegi jogszabályi környezet is az eszközök közös használatát 
preferálja a már meglévő infrastruktúrák fejlesztésénél is. Az újak 
létesítésénél az elektronikus hírközlési szolgáltatók a zöldmezős 
beruházások esetén új, földalatti infrastruktúra kiépítését tervezik. 
Az új országos szabályozás a nagy, önálló reklámtáblák 
kihelyezését közterületen, köztulajdonban lévő területen, valamint 
közterületről látható magánterületen tiltja.  
Az egyéb „jó berendezések” érvényesülését nem zavarják a 
sajátos építmények, reklámok. 
Magasságilag nem kiemelkedő, sem a magasles fából készült 

szerkezete, sem a fából készült kapuzat. Nem változtatja meg, 

nem töri meg a táj összképét  

7. JÓ PÉLDÁK –SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYEK, EGYÉB BERENDEZÉSEK 
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