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Tisztelt Lakosság, tisztelt Érdeklődők!

Nagy örömömre szolgál, hogy átnyújthatom Önöknek a településünk értékeit bemutató Településképi
Arculati Kézikönyvet. A dokumentáció készítői a közigazgatási területünkön található épített és természeti
elemeket rögzítik e Kézikönyvben, meghatározzák Moha sajátos, egyedi hangulatát kölcsönző részleteket. Az
adottságok alapján javaslatokat fogalmaznak meg a település eltérő karakterű részeire, végül bemutatják
azokat az épületeket, épületrészleteket, amelyek követendő példaként szolgálnak az építkezni számdékozók
számára.
A jól ismert motívumok, építészeti megoldások összegyűjtve, tematikusan csoportosítva kerek egésszé
formálják át az eddig részleteket megfigyelő szemléletünket. Többletet adnak hozzá települési
ismereteinkhez, vezetik a szemet, hogy ezentúl a kiemelt témákra fókuszáljunk, a jövő értékeit is felismerjük.
Kellemes lapozgatást kívánok Moha új oldalait is fellebbentő kiadványhoz, amelyet – elképzeléseink szerint
– folyamatosan fejlesztve, a mindenkori településállapothoz igazítunk.

Büszkén vállalva e szép település vezetését,

Kovács Sándorné
polgármester
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A kezükben tartott Településképi Arculati Kézikönyv a település mai képét rögzíti. Elkészítését a település
alapos bejárása, fotózása, adatszolgáltatások feldolgozása, valamint történeti munkák áttanulmányozása segítette elő.
A Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésének célja, hogy felderítse, felmérje a település építészeti és
természeti sajátosságait, értékeit, javaslatot tegyen a védelemre méltó értékek rögzítésére, a település képét
meghatározó területek beazonosítására, továbbá alapul szolgáljon a településképi rendelet megalkotásához,
azaz végső soron segítséget nyújt az ingatlantulajdonosoknak ahhoz, hogy igényes, szép településkép jöhessen létre.
A Kézikönyv létjogosultsága azonban más szempontok mentén is alátámasztható. Sok évnyi kutatásnak hála
egyre bővülő eszköztár áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy megismerjük a körülöttünk lévő világot, melyek
egyre több szempontot építhetnek be világnézetünkbe. Napjainkban előtérbe kerülő igény, hogy megismerjük lakóhelyünket, nemcsak annak látható valójában, hanem úgy is, mint egy hosszú alakulási folyamat eredményét, állomását. A rendelkezésre álló történeti monográfiákat egészíti ki a tájkarakter vizsgálat, amely a
jelenlegi állapotból levezetve festi le a település múltbeli képét.
A táj a természet és a társadalom kölcsönhatásainak egységes, mégis ellentmondásos megjelenítője. Egyfelől
a társadalom anyagi élettere, életfeltétele, másrészt magas szintű esztétikai érték hordozója, ember és természet kölcsönhatásainak tárgyiasult története. Mivel az emberi tevékenység a világ szinte minden pontjára
eljutott, igen kevés helyről jelenthető ki, hogy valódi természet lenne, sokkal inkább (különösen hazánkban)
tájról beszélhetünk, melyről a fentiek is megmutatják, milyen bonyolult rendszerek. Különféle hatások sora
hozta létre évszázadok, évezredek alatt, melynek éppúgy részei a mezőgazdasági területek, erdők, mint a
falusi, kertvárosi lakóterületek. Különbség köztük valójában csak annyi, hogy a különböző jellegű területeket
más hatások formálták olyanná, amilyenek.
Egy-egy település még a saját közigazgatási határán belül sem mutat homogén képet, mindenhol vannak
olyan rejtett helyek, ahol valamilyen érdekesség, vagy éppen a történelem egy-egy szelete érhető tetten. A
tájkarakter vizsgálata során éppen azokat a jellemzőket igyekszünk számba venni, melyek egy-egy területrész
(ún. tájkarakter terület) jellegét, karakterét a legmarkánsabban határozzák meg, azokat a tulajdonságokat,
amelyek az egyes területeket egymástól elkülöníthetővé teszik. Ez a fajta vizsgálat nem öncélú, a környező
táj, az egyes területek jellemzőinek ismerete segít meghatározni, melyek a védendő táji tulajdonságok, ezáltal
segítséget adnak a megfelelő, területi vonzattal is bíró döntések meghozatalában. Vagy éppen rámutatnak
arra, hogy az idők során egy-egy terület értékes tulajdonsága hogyan sérült, azaz a település fejlesztési irányait is vezérelhetik annak érdekében, hogy egy-egy tájkarakter terület állapota újra a kívánt szintet, minőséget elérhesse. Egy tájkarakter vizsgálati dokumentáció tehát hasznos alapot nyújt minden településnek
nemcsak ahhoz, hogy a lakosság jobban megismerhesse (és így jobban megszerethesse) települését, hanem
fejlesztési irányokat, települési arculatot érintő kérdések megválaszolásához is, összefoglalva tehát alkalmas
eszköz arra, hogy segítségével a településeket élhetővé és széppé formáljuk – mely végső soron mindannyiunk célja.
A fentiek értelmében a Településképi Arculati Kézikönyv nem kizárólag a lakott területekre koncentrál, hanem bemutatja a külterület sajátosságait is, kiemelve azokat a tulajdonságokat, melyek egy-egy területrészt
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különbözővé, egyedivé tesznek. Azonban nemcsak a település értékeit, adottságait mutatja be, bár ez is kétségkívül fontos feladata. Mindezek mellett azonban javaslatokat, előírásokat is tesz számos arculati kérdésben, melyek célja a település képének minőségi formálása, a rendezett, szép településkép kialakítása.
Az építészeti javaslatok nemcsak az újonnan beköltözők, építkezők számára hasznosak, hanem a házukat felújítani szándékozók számára is. Éppen ezért a település jó építészeti példáinak kiemelése lényeges eleme a
Kézikönyvnek. Egy-egy igényes építészeti részlet felkutatása azonban nem lehet kizárólag a dokumentum készítőinek feladata, a lakosság aktív közreműködése is szükséges. A Kézikönyv a későbbiekben tovább bővül:
a felmerülő igények, újonnan keletkező jó példák alakítják, formálják, melynek célja egy szép, egészséges
település kialakítása, melyre a lakosság büszke lehet.
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Moha község Fejér megye nyugati részén elhelyezkedő, a Székesfehérvári járáshoz tartozó település. A
község

közlekedés-földrajzi

helyzete,

megközelíthetősége

igen

kedvező,

a

megyeszékhellyel;

Székesfehérvárral szomszédos. Két közút irányából is megközelíthető: a 81 sz. Székesfehérvár-Kisbér-Győr
másodrendű főútról, illetve Iszkaszentgyörgy felől a 8203 j. Sárkeresztes-Guttamási-Isztimér összekötő úton
keresztül. A településen négy helyközi autóbusz-megállóhely található. A településen áthalad az 5-ös számú
Székesfehérvár-Komárom-vasútvonal, azonban a Moha és Moha-Rakodó elnevezésű állomásokon jelenleg
nem állnak meg vonatok.
Domborzati szempontból Moha község sík területen helyezkedik el. Magyarország kistájainak katasztere
alapján a község közigazgatási területe a Dunántúli-középhegység nagytáj, a Vértes-Velencei-hegyvidék
középtáj és a Móri-árok kistájába tartozik. A település jelentős kiterjedésű mezőgazdasági területtel
rendelkezik.
A községnek jelenleg (2017.) 587 fő lakosa van, a lakásainak száma 232 darab. Közigazgatási területe 988
hektáron helyezkedik el, belterülete 49 hektár.
A KÖZIGAZGATÁSI TERÜLET A GOOGLE ŰRFELVÉTELÉN
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Moha település neve az ősszláv Mucha (légy) szóból származik, mely egy szláv személynévből alakulhatott ki.
A 13. században Muha volt a neve. Téves azonban az az elgondolás, miszerint a magyar „moha” főnévből
keletkezett volna, mivel ez a főnév a település kialakulása előtt még nem létezett ebben a formában.
Moha első írásos említése az 1240-es évekből származik, de a település határában - a Gaja patak mellett - és
a belterületen a neolitikumból és a bronzkorból származó leleteket is találtak. 1330-ban már kőtemplom állt,
és első ízben 1374-ben került feljegyzésre az "Áldókút", amelynek jótékony hatását a nép jól ismerte.
1573-ban már okmány is szól Moháról: a pannonhegyi bencések egy iratában úgy írnak róla, mint ,,hajdan
nemes major, mely a mohácsi vész után bekövetkezett török pusztítás miatt lakosaitól teljesen elhagyatott".
A török elvonulás után a megye 1692-ben kezdte meg újra működését, és első évében Mohát, mint lakott
községet említik.
Az 1715. és 1720. évi összeírásokban – mely szerint 25 jobbágy és zsellér, mindösszesen 367 hold birtokkal
tette ki a falu lakosságát. A név szerinti felsorolásban a leghangzatosabb magyar nevekkel találkozunk, és
valószínű, hogy a községet ekkor tiszta magyar lakosság lakta. 1750-ben Moha tulajdonosa Amadé László, a
híres költő lett, tőle pedig gróf Amadé Tadé örökölte, akinek a mohai víz első komoly felvirágoztatását is
köszönhetjük: pavilonokat emeltetett, ahová a környékbeli polgárok gyakran jártak ivókúrázni.
A XVIII. századi tulajdonoscserével a község a Bajzáth család, majd annak leszármazottja, Kempelen Imre
tulajdonába került, és virágkorát élte. Feltárása és beépítése során telepítették a jellegzetes mohai platánsort
a forráshoz vezető sétány mellé, ami a környékbeli és székesfehérvári közönség látogatott mulatóhelyévé
vált, gyakori színielőadásokkal. Kempelen édesanyjáról Ágnes-forrásnak nevezte el azt a vizet, amit a Bécsi
Világkiállításon (1873) többek között Ferenc József császár, a walesi herceg, a későbbi VII. Edvárd angol király
és Milan szerb király kóstolgatott elismeréssel. (A család leszármazottja Kempelen Farkas (1734-1804), a híres
tudós és feltaláló, aki beszélő- és sakkozó gépeiről ismert.)
1945. március 6-án megindult a második világháború utolsó német támadása, legnagyobb erőkkel éppen
Fejér megye területén. A közel négy hónapon át tartó küzdelem során Mohára is szinte teljes pusztulás várt.
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A településkép a település, vagy településrész épített és természeti környezetének megjelenése. Védelme a
jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének – az építészeti, táji érték
és az örökségvédelem figyelembevételével történő – megőrzését, vagy helyreállítását jelenti.
Ahhoz, hogy Moha településképét védeni tudjuk, meg kell határozni, mire is irányul majd a védelem, hogyan
írható le a község a településkép szempontjából. Moha község esetében településképnek tekintjük azt a
látványt, amelyet a település felé tekintve a domborzat, az épületek és a növényzet összessége ad ki. Fontos
megjegyezni, hogy a településkép nem állandó, külső tényezők (pl. évszakok) és a lakosok folyamatosan
alakíthatják, változtathatják akár kedvező, akár kedvezőtlen irányba.
A településképet máshogy érzékeli egy gyalogos, máshogy az, aki gépkocsival, busszal vagy kerékpárral
érkezik meg. Máshogy látja egy helyi lakos, és máshogy az egyszeri átutazó. Mást lát az, aki magaslati pontból,
vagy esetleg repülőről tekint le a településre, mást az, aki a házak között sétál. A településkép meghatározása
ezért mindenképp szubjektív módon történhet csak.
Ha megtaláljuk a fő nézőpontokat, ahonnan a legtöbben, vagy a leggyakrabban tekintenek Mohára,
megtaláljuk egyúttal azokat a kritikus pontokat, melyek a legmeghatározóbbak a településkép
szempontjából. Ha e területek gondozására, megőrzésére, vagy fejlesztésére nagyobb figyelem fordul, az az
egész település megítélésére kedvező hatással lesz.

Fotó: Némethné Boros Ágota
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Moha felé tartva közúton, három fő irányból
közelíthető meg a település: a 8203 j. összekötő
útról (Fő utca, Szentgyörgyi út) kelet, vagy nyugat
felől, dél felől pedig a 8202 j. összekötő útról. A
81 sz. főútról nyugat felé letérve igen kedvező
látvány fogadja az utazót. A mezőgazdasági
területek között, a Gaja-patakon áthaladva
kiemelkedik Moha református templomának
tornya,

miközben

a

földszintes

lakóházak

háztetőinek sora összefüggő tömeget alkot, és
beleolvad a települést szegélyező növényzetbe.
A község főutcája a Fő utca. Két oldalt keskeny
csapadékvíz-elvezető árok szegélyezi, melyeken
túl oldalhatáron álló, földszintes, többségében
sátor-, vagy nyeregtetős házak sora áll. A Fő utcát
délkelet felé elhagyva szántók és erdőfoltok
között áthaladva a falu zártkertjeihez érünk.
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Egy település általános utcaképét a mikro domborzat, az utcák szélessége, a telekmorfológia, a beépítési
mód, az épületek és a növényzet határozza meg. Az utcaképében a lakóépületek képviselik a legnagyobb
arányt, ugyanakkor arculatát mégsem egyedi lakóépületeivel jellemezhetjük. Kiemelt épületei, épületegyüttesei, azonos karakterjegyeket viselő utcaszakaszai adnak egyediséget számára.

12

MOHA KÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE

A településkarakter az épített és a természeti környezet településképi jellemzőinek összessége, azaz ezt az
átfogó képet a természeti környezet, a település megjelenése a tájban, a településszerkezet, a jellegzetes
épülettípus, a tömegformálás, a homlokzati kialakítás, az anyaghasználat és a növényzet együttesen alkotja.
Moha településkarakterét nagyban meghatározza gazdag táji környezete. A település léptékében megmaradt
békés, falusi jellegénél, melyhez lakói a rendezett településkép fenntartásával is hozzájárulnak. A község
teljes területe többféle típusra tagolható. Az egyutcás jellegű falu területe mellett találunk átmenetet a
modern kertváros felé, de rendelkezik zártkert jellegű, átalakuló területekkel is. Területén és lakosságszámán
túlmutató, változatos karakterű területek jellemzik.

A település belterületének telekhasználatát lakóterületi túlsúly jellemzi. Itt találhatók továbbá a közfunkciót
betöltő épületek is.
Külterületen a mezőgazdasági hasznosítás dominál, melyet közlekedési és egyéb gazdasági hasznosítás miatt
művelés alól kivett területek szabdalnak fel. Moha erdő- és gyepterületei közigazgatási területének negyedét
foglalják el, nagyobb összefüggő foltokat alkotva a község inkább keleti-délkeleti felén.
A lakóterületektől délre elhelyezkedő zártkerti részein a szőlőtermesztés a jellemző művelési forma. Kisebb
sávokban pedig a rét is megjelenik, mint területhasználat.
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Moha szalagtelkes útifalu jellegű település, oldalhatáron álló előkertes beépítéssel. A Fő utcájával
párhuzamosan, a korábbi kertek helyén, egy második utca is elkezdett beépülni. A két utcasort rájuk
merőlegesen három kisebb utca köti össze.

A mai telekállapotok alapján a telkek mérete változó. A Fő utca mentén a szalagtelkek mérete átlagosan
2000-3000 m2, az Ifjúság utca mentén leválasztott telkek kisebbek, jellemzően 1000 m2 alattiak.
Külterületen az 1-10 ha és a 10-50 ha kiterjedésű telekméretek is gyakoriak, a legnagyobb külterületi telek
(Moha északnyugati részén) közel 79 ha méretű.

Moha lakóházai többségében egy- vagy kétszintesek, nyújtott téglalap alaprajzúak. A lakóházak
megjelenésükben elég változatosak, tekintve, hogy a második világháborúban elpusztult lakóházak helyén
épültek a 20. század második felében.
Jellemző tetőformájuk a sátor -vagy nyeregtető, illetve ezek csonka kontytetős változata. A házak többsége
hagyományos, téglaszínű cseréptetővel rendelkezik, valamint gyakori a szürke palatető is.
Színhasználatot tekintve a tetőknél a hagyományos téglavörös és a szürke színek dominálnak.

A falazatoknál apasztellszínek vannak többségben.
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Jelen fejezetben a településképi szempontból meghatározó területek kerülnek bemutatásra. A
jogszabályokban szereplő fogalommagyarázat szerint:
„településképi szempontból meghatározó terület: jellegzetes, értékes, hagyományt őrző építészeti
arculatot, településkaraktert hordozó vagy meghatározó település, vagy egy település ilyen
jellemzőkkel bíró lehatárolható településrésze;”
[314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 2.§ 9c. pont]
A mi olvasatunkban a településképi szempontból meghatározó terület három különböző lehatárolás
halmazaként fogható fel:
•

A meghatározó területek közé elsősorban be kell sorolni valamennyi művi és természeti értéket,
amely védettsége okán olyan minőséget hordoz, amely miatt méltán tartható meghatározónak. A
műemléki, régészeti értékek mellett a természeti elemek alkotják ezt a kategóriát, amely területeket
a településkép védelméről szóló 2016. évi LXIV. törvény településképi szempontból kiemelt
területként aposztrofál.

•

A másik az ún. történeti települési terület, amely a Második Katonai Felmérés térképein már
települési térségként jelenik meg. Ez képviseli azt a településmagot, amely köré a mai település
kiépült, ennek szerkezete mutat hagyományos utcavonalak közé szerveződő tömbstruktúrát, melyen
belül az egykori telekszerkezet is kirajzolódik. Magyarországi viszonylatban településeink döntő
többségénél ez az alap ma is kimutatható.

•

A harmadik szint egy településen áthaladó szemszögéből vizsgálja a látványt. Ami számára feltárul,
azt azonosítja a településsel. Kiemelt szerepet kapnak a látványban az ún. településkapuk. Ezek azok
a pontok, ahol a települési szövetbe belép a látogató, és a váltás nyomán az első benyomásokat
megszerzi. Attól függően, hogy gépkocsival, kerékpárral, vagy autóbusszal érkezik, más-más szerepe
van a vonal-mentiségnek és a pontszerűségnek. Míg az autóbusszal érkező számára csak az állomáson
tudatosul, hogy megérkezett, addig a személygépkocsival utazó már a lakóterületet jelző táblától
kezdve tisztában van azzal, hogy hol jár. A településekről az ember fejében él egy kép, amelyik a
látnivalókat mutatja, a község azonban nem csak ebből áll. A látnivalók által ismert képet árnyalja az
út során megszerzett ismeret, ami a települést éppúgy meghatározza, mint védett értékei.
Kitüntetett szerepe van tehát az áthaladók útvonalainak, és ezért kell ezekre, az utakat szegélyező
ingatlanok arculatára odafigyelni.

Az lehatároláshoz adatok feldolgozása, helyi értékek felmérése és elemzése vezet. Ennek első állomása, az
értékleltár elkészítése. Moha község értékleltára a helyi védelem meghatározásának, valamint a településkép
szempontjából meghatározó terület kijelölésének az alapja. A lista részét képezik a nemzetközi, illetve országos szintű elemek közül az adatszolgáltatásban szereplő, nyilvántartott, védett értékek mellett a helyi jelentőségű művi elemek is. A település szintjén ezáltal valamennyi érték beazonosítása megtörténik, összhangban a vonatkozó jogszabályi követelményekkel.
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A településképi szempontból meghatározó építészeti értékeket a műemlékek mellett a helyi művi értékek és
a történelmi múltjuk, vagy térbeli elhelyezkedésük folytán kiemelkedő területek alkotják.

A kulturális örökségvédelemben műemléknek nevezzük az olyan nyilvántartott műemléki értékeket, amelyet
jogszabállyal védetté nyilvánítottak.
Ezen felül műemléki értéknek nevezünk minden olyan építményt, történeti kertet, történeti temetkezési
helyet, vagy sajátos terület, valamint ezek maradványait, továbbá azok rendeltetésszerűen összetartozó
együttesét, rendszerét, amely hazánk múltja és a magyar nemzet, vagy más közösség hovatartozás-tudata
szempontjából országos jelentőségűek.
Moha területén egy darab országos jelentőségű műemlék és annak védett környezete található, mely az
alábbiak szerint jellemezhető:
A község temetőjének északi felében, a közút közelében álló mészkő kereszt. A két részes alépítményen álló
kereszt korpuszos, szárai háromkarélyos végződésűek. Az alépítmény alsó részén az alkotóra vonatkozó
felirat: SCLTE ANDRE[AS] ENGL FLIGL. Fölötte az állíttatásra vonatkozó felirat: BENEFACTORE/FRANCISCO
POST/AE..CTA DIE 4 SEPTE/1796, kétfelől egy-egy koponyával. A kereszt alatti kőtömbön virágkoszorúban a
halálra vonatkozó szimbólumok: homokóra, lábszárcsontok és kasza. Készítette 1796-ban Fligl András
székesfehérvári szobrász.
A következő táblázat részletesen tartalmazza a műemléki értékleltár elemeit. A 2017. júliusi állapotot tükröző
táblázat a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. mellékletének 17. sorában adatszolgáltatóként nevesített,
megyei kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatala által szolgáltatott, a kulturális
örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.) 71.§ (1) bekezdése szerinti központi, közhiteles
nyilvántartás alapján készült.
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A kulturális örökségvédelemben régészeti lelőhelynek nevezzük azokat a földrajzilag körülhatárolható
területeket, amelyeken a régészeti örökség elemei történeti összefüggéseikben megtalálhatók.
Az adatszolgáltatások alapján 12 darab régészeti lelőhely található Moha közigazgatási területén, melyek
mindegyike, egy kivétellel, szakmai védelem alatt áll.

HELYRAJZI SZÁM

AKTUSOK

VÉDÉSI JOGI

KATEGÓRIA
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NKÖM
083

22381

3

2000/4.

szakmai

069/1, 070/1, 092

22383

4

szakmai

058/4, 057, 058/8, 058/6, 056/11, 058/5, 058/3, 056/10

22570

5
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041, 040/3, 040/4, 040/5, 040/6, 039, 038

22571

6

2000/6.
MRT
5/1.lelőhely
MRT
5/2.lelőhely

szakmai

019, 020/3, 020/1, 017

22572

7

MRT
5/4.lelőhely

szakmai

22573

8

MRT
5/5.lelőhely

szakmai

22574

9

22575

10

21675

11

32124

14

MRT
5/6.lelőhely
MRT
5/7.lelőhely
Dezerta
AlsóMalomidűlő
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II.

06/7, 1228, 1227, 1226, 1225, 1224, 1223, 1222/2, 1222/1, 1221,
1220, 1219, 1218, 1217, 1207, 1206, 1205, 1204, 1203, 1202,
1201, 1200, 1199, 1149, 09/3, 06/5
023/2, 087, 089, 1, 100/1, 100/2, 101/1, 101/2, 102/1, 102/2,
103/1, 103/2, 104/1, 104/3, 104/4, 105/1, 105/2, 106, 107,
108/2, 109, 110, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122/1,
122/12, 122/2, 122/3, 122/4, 122/5, 122/6, 122/7, 122/8, 123,
124/1, 124/2, 125/1, 125/2, 130/1, 130/2, 131/1, 131/2, 132/1,
132/2, 138/1, 138/2, 139, 140/1, 140/2, 141/1, 141/2, 142/1,
142/2, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153/1,
153/2, 154/1, 154/2, 155/1, 155/2, 157/1, 157/2, 158, 159, 160,
161, 164, 165, 167/1, 167/2, 171, 172, 173, 174, 175/1, 178,
185/1, 185/2, 19, 191/2, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 2, 20,
201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 21, 210, 211, 212,
213, 214, 215, 216, 217, 169/1, 162/1, 156/2, 156/1, 218, 219,
220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 23, 230, 231,
232, 233, 234/1, 234/2, 24, 27, 28, 29, 3, 301, 4, 5, 592, 594, 596,
598, 6/1, 6/2, 600, 602, 603/5, 701/2, 701/3, 703, 704, 705, 706,
707, 708/3, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 720, 721, 722, 8/1, 8/3,
80/11, 80/2, 9, 91/3, 92/1, 93/1, 94/1, 94/2, 95/1, 95/2, 96/1,
96/2, 97/1, 97/2, 98/1, 98/2, 99/1, 99/2, 080
023/2, 017, 022/1

szakmai

080, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153/1, 153/2,
154/1, 154/2, 155/1
040/4

szakmai

06/3, 05, 03

szakmai

Helyi művi értékek közül kiemelkednek azok az egyedi elemek, melyeket a település lakói maguk jelölnek ki
helyi védelemre érdemesnek. A védettség oka lehet, hogy olyan közhasználatú, építészeti szempontból is
kiemelkedő épületről van szó, melyek a település egésze számára jelentőséggel bír és mindennapi
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használatban van. Ezen művi értékre a településképi rendelet építészeti követelményeket fogalmaz meg.
Bemutatása az alábbi táblázatban található.

SZÁM

1

MEGNEVEZÉS
Református templom

HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÜLETEK
HRSZ.
1

CÍM
Fő utca
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Moha területén köztéri műalkotások, keresztek és emlékművek is találhatóak, melyek szintén helyi értéket
képviselnek a lakosok körében. Az alábbi táblázat tartalmazza felsorolásukat.

SZÁM

1
2
3
4
5

CÍM

VÉDELEM ALATT NEM ÁLLÓ, HELYI ÉRTÉKET KÉPVISELŐ SZOBROK, KERESZTEK, EMLÉKMŰVEK
HRSZ.
MEGNEVEZÉS

Fő utca
Fő utca
Temető
Temető
Temető

1
234/1
143-144
143-144
143-144

II. világháborús emlékmű
Obeliszk a Vörös hadsereg elhunyt hőseinek emlékére
Temetői feszület
Temetői kripták
Régi síremlékek, sírkövek
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A történeti települési terület lehatárolása egybeesik a II. Katonai Felmérésen (1806-1869) ábrázolt lakott
területtel, mely a település magját adja. Az utcavonal vezetése, szerkezete organikusan fejlődött képet mutat.
A lehatárolt terület magába foglalja a műemlék és az épített örökség több elemét.
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Á

Egy település arculatát meghatározó terület lehatárolása során a belterületen áthaladó, számozással ellátott
közutakat övező teleksor került kijelölésre, mivel a településre érkezők és az azon áthaladók számára ennek
látványa azonosítható magával a településsel. Kiemelt szerepet kapnak a településkapuk, közösségi
közlekedés állomásai (buszmegállók), hiszen a településre érkezők itt lépnek be a település szövetébe.
Mohán áthaladás szempontjából a Fő utca északi fele és a Szentgyörgyi út menti teleksor látványa számít
meghatározónak.
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Moha közigazgatási területe a Dunántúli-középhegység nagytájnak a Vértes-Velencei-hegyvidék középtájhoz
tartozó Móri-árok kistáj területén helyezkedik el. A térség természeti szépségét gyepei, erdőfoltjai és
rendezett belterülete adják, kiegészülve a Bakony és a Vértes hegyeinek festői panorámájával.
A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete:
„a természeti adottságok, rendszerek, valamint az emberi tevékenység kölcsönhatása, változása
következtében kialakult olyan területek tartoznak, amelyek a táj látványa szempontjából sajátos és
megkülönböztetett fontosságú, megőrzésre érdemes esztétikai jellemzőkkel bírnak. A tájképvédelmi
szempontból kiemelten kezelendő területek az Országos Terület-rendezési Tervről szóló 2003. évi
XXVI. törvényben (OTrT) kerültek lehatárolásra.”
A Natura 2000 hálózat:
„az Európai Unió 79/409/EEC - Madárvédelmi-, valamint az 92/43/EEC - Élőhelyvédelmi irányelv
alapján létrehozott természetvédelmi hálózat, amelynek célja az EU területén található kötelezően
megőrizendő természetes élőhely típusok, állat-, és növényfajok védelme. A Natura 2000 hálózat két
típusa a madárfajok védelmére kijelölt Különleges Madárvédelmi Területek (SPA), valamint a növény, és egyéb állatfajok védelme érdekében kijelölt Különleges Természetmegőrzési Területek (SCI és
SAC).”
Az országos ökológiai hálózat:
„az országos jelentőségű természetes és természetközeli területek, valamint az azok között
kapcsolatot teremtő ökológiai folyosók egységes, összefüggő rendszere, és amelynek részei a
magterületek, az ökológiai folyosók és a pufferterületek.
Magterületnek nevezzük az olyan természetes vagy természetközeli élőhelyeket, amelyek az adott
területre jellemző természetes élővilág fennmaradását és életkörülményeit hosszú távon biztosítani
képesek és számos védett vagy közösségi jelentőségű fajnak adnak otthont. A pufferterületek
megakadályozzák, vagy mérséklik azoknak a tevékenységeknek a negatív hatását, amelyek a
magterületek és az ökológiai folyosók állapotát kedvezőtlenül befolyásolhatják, vagy rendeltetésükkel
ellentétesek. Az ökológiai folyosó biztosítja a magterületek, pufferterületek közötti biológiai
kapcsolatokat, amelyek döntő részben természetes eredetű, lineáris kiterjedésű, folytonos, vagy
megszakított élőhelyek, élőhelysávok, élőhelymozaikok, élőhelytöredékek, élőhelyláncolatok.”
A Moha közigazgatási területének keleti részén található gyepterületet a Gaja-patak és a Móri-víz vízfolyások
parti sávjával együtt a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete. Ezeket a Natura
2000 hálózat és az országos ökológiai hálózat magterület és ökológiai folyosó elemei is lefedik. A védelem
alapját a területen található mocsárréti kaszálók jelentik.
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A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság nyilvántartása alapján Moha közigazgatási területére „átlóg” a
szomszédos Székesfehérvár halastavaihoz kapcsolódó lápterület, mely úgynevezett „ex lege”, azaz a
természetvédelmi törvény (1996. évi LIII. tv.) erejénél fogva védett természeti értéknek minősül.

SZÁM

1

MOHA A TÖRVÉNY EREJÉNÉL FOGVA („EX LEGE”) VÉDETT TERMÉSZETI ÉRTÉKEI ÉS TERÜLETEI
MEGNEVEZÉS
TÍPUS
HRSZ
láp
042
Név nélküli láp
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A település a nyilvántartás szerint védett természeti területein kívül több természeti értéknek tekinthető
fasorral rendelkezik, melyek Moha településképét gazdagítják, ezáltal említést érdemelnek.
Ilyen fasorok az alábbiak:
•
•
•

Ágnes-forrás felé vezető kettős platánsor
Református templom előtti kettős gesztenyefasor
Fő utca idős gesztenyéi
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A karakterterületek lehatárolásának előfeltétele, hogy meghatározzuk, mit tekintünk karakternek. A
jogszabályi segítséget tekintve támpont nélkül maradunk, a település karakterét tehát magunknak kell
elemeire bontani, amelyekből összerakhatjuk, karakterizálhatjuk az adott területeket.
Szakmai alapon a következő elemek kölcsönöznek eltérő megjelenést egy-egy településrésznek:
•

•

•

Telek környezetéhez kötött elemek:
•
morfológiai viszonyok
•
látványelemek (kilátás, rálátás)
•
térfalak
•
teresedések
•
színek
•
növényzet
Telekhez kötött elemek:
•
telekszerkezet
•
telekméret
•
beépítési mód
•
kerítéskialakítás
•
növényzet
Épülethez kötött elemek:
•
épületmagasság
•
épülettömeg
•
tetőidom
•
anyaghasználat (tetőfedés, homlokzat, lábazat, kerítés, nyílás és keretezése)
•
nyílászárók
•
részletképzés
•
színek

Fenti elemek együttes hatásaként sorolhatjuk be adott területet egyik, vagy másik karakter-kategóriába. A
különböző területi szintű elemek közül több is meghatározhatja a karaktert, de előfordul, hogy egyik, vagy
másik elem túlsúlya alapján is besorolható a terület a szomszédságától eltérő karakterbe.
A Kézikönyv által beazonosított, eltérő karakterű településrészek és jellemzőik bemutatása az alábbiakban
szerepel.
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Moha lakóterületeinek nagy része a második világháború idején elpusztult, majd utána épült újjá. A település
lakóházai ezért a 20. század második felének építészeti stílusát követik.
Az épületek egymás mellett szellősen helyezkednek el, jellemzően egy -vagy kétszintesek, sátor -vagy
nyeregtetővel rendelkeznek. Az utcák nyomvonalvezetése a kisebb terepalakulatokhoz és természeti
környezethez igazodik, nyílt árokkal és zöldsávval szegélyezettek. A karakterterületen az utcákat szegélyező
zöldsávban jellemzően középmagas fák, illetve cserjék találhatóak.
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Az átalakuló lakóterület a Szentgyörgyi út két oldala és az Ifjúság utca déli felére jellemző karakterterület.
Ezek nadrágszíj-parcellákkal sűrűn elaprózott területek. Korábban zártkert jellegű terület volt, mára azonban
a település fejlődési irányainak megfelelően túlnyomórészt lakóterület, a régi nadrágszíj-telkeket felváltják a
lakhatás céljaira alkalmasabb ingatlanok.
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A zártkert épületei különböző képet mutatnak. Oldalhatáron épültek, többnyire földszintesek, de jó néhány
tetőtérbeépítéses ház is megtalálható e területen. Stílusukat tekintve a 20. század második felének általános
jellegét követik. A terület egyes telkei beépítetlenek, másokon szerszámoskamra található, míg a harmadik
csoportba tartozóknál családiház kapott helyet az ingatlanon. A vegyes kép a beépítettségben is
megmutatkozik. Elszórtan állnak az épületek, egységes utcakép, rövid szakaszoktól eltekintve, nem alakult
még ki.
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Moha gazdasági funkciójú területei a település külterületén elszórtan helyezkednek el. A gazdasági területek
közül megjelenésében kitűnik a Mohai Ágnes Forrás ásványvíz palackozó telephelye, melyhez a Fő utcáról
letérve kettős platánfasor vezet. Ez az ásványvíz kalciumban és magnéziumban gazdag, mely elősegíti az
egészség fenntartását. Már az 1810-es években úgy tartották, hogy segít a máj-, és érrendszeri betegségek
enyhítésében.
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A település temetője a Fő utca és a Szentgyörgyi út kereszteződésénél található. A település méretével
megegyezően kis kiterjedésű, nincs intenzív használat alatt, de extenzíven van fenntartva. A parcellák
szellősen helyezkednek el és a sírok, sírkövek vegyes korösszetételűek és kinézetűek, melyeknél főleg a kő és a márványhasználat a jellemző. A növényállomány különböző fajokból tevődik össze és igen idős.
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Moha települési szilárd hulladéklerakója a település belterületének déli határánál került kialakításra.
Rekultivációja (vagyis „tájképbe visszaillesztése”) 2012-ben történt meg. A terület látványában a környező
mezőgazdasági területekhez illeszkedik.
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A beépítésre nem szánt területek közé tartoznak a
mezőgazdasági területek. Moha külterületének
döntő hányada mezőgazdasági művelés alatt áll. A
keskeny

erdősávokkal,

mezőgazdasági

utakkal

csatornákkal
szabdalt

és

nagytáblás

szántóterületeken gabonanövények, kukorica és
olajnövények termesztése zajlik.
A II. katonai felméréssel összehasonlítva a jelenlegi
állapotról elmondható, hogy a mezőgazdasági
területek kiterjedése, bár nem nagymértékben, de
nőttek. A korábban vízzel borított területek
művelésre alkalmassá váltak.
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Moha erdei elsősorban telepített erdők, a közigazgatási terület keleti-délkeleti részén és a Gaja-patak mellett
helyezkednek el. A faállomány főleg honos lombhullató egyedekből áll, egy kisebb kiterjedésben pedig
örökzöld fajok találhatóak.
A II. Katonai Felmérés által jelzett állapottól kis mértékben különbözik.
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Az előzőekben arra a feladatra vállalkoztunk, hogy megismertessük, bemutassuk a település egészét,
miközben megpróbáltuk érzékeltetni, hogy milyen összetett, heterogén rétegek együtteseként alakul át a
maga sajátos, egyedi valójává. A meghatározó, alapot jelentő tényező maga a földrajzi környezet, amelyik
lehetőségeivel, meghatározottságaival kijelöli azt az utat, amelyre a történelmi események menete, a
történelmi pillanatok ereje rátámaszkodik, újra és újra jelezve e tényezők közötti ok-okozati összefüggéseket.
A Kézikönyv keretei között a valós tényezőkre, a lehetőségek jelentette mozgástérre hívjuk fel a figyelmet.
Egy település arculatát sok-sok tényező együttese határozza meg. A táji háttér, a mezőgazdasági művelés, a
tájhasználati hagyományok, a morfológiai adottságok, a település közlekedés-földrajzi pozíciója, a
hagyományos településszerkezet, az utcakialakítás jellege, a porták rendezettsége éppúgy belejátszik a
kialakuló összképbe, mint ahogy az egyes épületek, épületrészletek mívessége, kidolgozottsága,
anyaghasználata, mindezeket keretező növényzet minősége.
Ha csak egyetlen tényezőt megváltoztatott a fenti – nem is teljes körű – felsorolásból, már nem ugyanazt a
települést kapjuk. Vannak szerencsés települések, amelyeik hagyományos arculatukat hosszú időn át meg
tudják őrizni, vannak további szerencsés települések, akik az idők során a mindenkori minőségre törekedve
átépültek, mégis koherens összképet teremtve léptek tovább. Vannak az átépülésre került, annak hozadékait
és a hátrányait egyaránt magukon viselő települések, amelyek a lakók számára tartogatják szépségeiket.
Moha számára egy negyedik út végigjárása adatott. Az elpusztult épületek újjáépítése, a múlt által
megteremtett és máig megőrzött telekviszonyok között.
A településkép formálásában három tényező szerepét kell kiemelni: az infrastruktúra, az építmények,
valamint a növényzet szerepét. A tájkép formálására a morfológiai viszonyok megváltoztatása, az építmények
megjelenése, és a növényzet megtartása, vagy átváltoztatása van legnagyobb hatással. Az Önkormányzat
mozgásterén belül a településszerkezeti terv teremti meg az alapokat, a helyi építési szabályzat nagyvonalú
épülettömegekre tesz javaslatot, még a településképi rendelet arcot formál, részleteket dolgoz ki. Nem kíván
azonban mozgásteret szűkíteni, a komfortosság határain belül marad. Nem kívánja átvenni az építtetőtől a
gondolkodás és döntés lehetőségét.
A településképi törvény és annak végrehajtási utasítása éppen arra törekszik, hogy a lakosságot érintő építési
tevékenységnél a korlátozás érzését, a behatárolás szorítását levegye. Tette ezt annak tudatában, hogy az
Önkormányzat számára szabad utat nyitott annak eldöntésére, melyek a település arculatát meghatározó
területek, amelyeknek nyomon szeretné követni az alakulását. A továbbiakra – ún. egyéb területek – a
beépítési paraméterek megadásán túl nem tart szükségesnek előírásokat megfogalmazni. Akár a település
teljes közigazgatási területét is meghatározó területnek jelölheti, azonban ennek indokoltságát fel kell tárnia
a lakosság felé, hiszen jelen Arculati Kézikönyv, illetve Településképi rendelet a partnerség keretében
bemutatásra, véleményeztetésre kerül a lakosokkal. A szabadság biztosításával párhuzamosan segédletekről
is gondoskodik. Fontosnak tartja, hogy a lakosság ne maradjon fogódzó nélkül kisebb-nagyobb építési
tevékenysége során. A javaslatok bemutatására azért kerül sor, hogy orientáljuk a településben építkezni
szándékozókat egyes szakmai elvek betartására, ezzel esztétikai érzékük javítására. A mind az építtető, mind
a szomszéd, mind a Település igényeit figyelmen kívül hagyó épületek/építmények megjelenésének
elkerülésére a példatár kiemeli az elkerülendő megoldásokat.
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A példák elé, elöljáróban le kell szögezni, hogy azok csak egy bizonyos szeletét fedik le a településnek,
nevezetesen a családi házakat. Ez az a szegmens ugyanis, amelynek arculata a lakóhelyünket; napi életünk
legfontosabb helyszínét meghatározza. Kihatása azáltal is jelentős, hogy ezzel találkozik a jövő generációja
legfogékonyabb életszakaszában, amely élményt egész életében továbbviszi. Ha településünket annak
arculata által szeretnénk fejleszteni, itt kell elkezdenünk. A kézikönyv ábrái sorra veszik az épületek arculati
hibáit és ennek elkerülésére javasolt megoldásokat. A példák a telken való elhelyezéstől az épületek
kialakításán, bővítésén keresztül egyes épületszerkezetekről is elmondja javaslatait. Nem törekszik a
teljességre. Elindít egy folyamatot, amelyik önjáróvá válva, jelen kézikönyv folyamatos fejlesztése révén
egyszer majd befejeződik. A Kézikönyv ma még foghíjas. Célja az út megkezdése, és nem gondol még a
befejezésre. Az út során sokan tesznek majd hozzá új gondolatokat, sokan módosítanak egyes javaslatain,
ezzel is viszik tovább a gondolatát.
Az ábrák magukért beszélnek, egy-egy kiegészítő gondolatébresztő leírás azonban szerepel mellettük. A
rajzok sematikus, mégis kifejező grafikai megjelenítése segítségünkre van a közös felfogás kialakításában.
Célunk éppen ez, olyan közös értékrend elérése, amelyben a település egészének megjelenése fontossá válik
az összes érintett számára, miközben a megjelenésről alkotott nézeteink is közelednek egymáshoz. Az
értékrend azonossá tételét azonban nem szeretnénk elérni, a különbözőség eltűnése nem lenne jó
számunkra. Tudjuk, hogy egyazon elemkészletéből is végtelen sokfajta épület létrehozható, az alapvető elvek
mentén a sajátos egyedi jelleg mindig megmarad.
A településeink arculata sokszínű, minőségi különbségek jellemzik. Jól beazonosítható korszakok mutathatók
ki az egyes karakterterületeken belül is, épp ezért merült fel a tájkarakter típusonkénti javaslatok megfogalmazása. Az ismétlések elkerülése végett számos karakter típus összevonásra került, mert, noha ezek a területek jellegükben különböznek, az ezekre szóló javaslatok hasonlóságot mutatnak. Az alábbiakban bemutatjuk azokat az összevont karaktertípusokat, melyekre ajánlásokat fogalmaztunk meg.
•

Lakóterületek
o

Falusias jellegű lakóterület

o

Átalakuló lakóterület

•

Lakó- és üdülőterületté átalakuló zártkert

•

Gazdasági funkciójú területek

•

Zöldfelületek
o

Belterületi zöldfelület, temető és emlékhely

o

Rekultivált hulladéklerakó

•

Nagytáblás szántók és gyepek

•

Erdők, fásított területek
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KÖZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK:
•
•
•
•
•

A kialakult utcanyomvonal, szélesség megtartása.
Földkábeles megoldású közművezetékek elvárása új fejlesztések során.
Növényállomány kiválasztásánál többrétű szempontrendszer használata. (őshonosság, környezeti
terhelés tűrés, inváziós fajok telepítésének kerülése, díszítő hatás stb.)
Lehetőség esetén zöldsáv, fasor kialakítása.
Utcakaraktert őrző előkerti kialakítás.

TELKEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK:
•
•
•

Telkek aprózódásának elkerülése.
Garázselhelyezésnél a közterületi látvány figyelembe vétele.
Telkenként egyetlen garázsbejárat létesítése. Szükségesség esetén összefogott garázsbejárat kialakítása.

ÉPÜLETEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Léptékhelyes, az utcaszélességhez alkalmazkodó homlokzati arányú épületek kialakítása.
A hagyományra épülő modern építészeti elemeknek való teret engedés.
Homlokzati osztások alkalmazása, nyílászárók arányhelyes kialakítása.
Utcai nyílászárók arányos elrendezése, minőségi anyaghasználata.
Utcában kialakult tetőgerinc-irány figyelembe vétele.
Pasztell homlokzatszínezés alkalmazása.
Minőségi jegyeket felmutató anyaghasználat.
Leromlott állagú épületek megújítása.
Építészeti értéket képviselő elemek megőrzése.

EGYÉB ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK
•
•

Épületgépészeti elemek utcai homlokzati megjelenésének elkerülése. Ennek elkerülhetetlensége
esetén a homlokzat egységes megjelenését erősítő helyzetük megtalálása.
Napkollektorok használatánál az utcai homlokzat, lehetőség szerinti, elkerülése.

CÉGTÁBLÁKRA, CÉGFELIRATOKRA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK
•
•
•
•
•

Egyszerű, letisztult formák, betűtípusok előtérbe helyezése.
Grafikai minőségű megjelenés elvárása.
Tömör, lényegre törő információközlés, mely nem vonja el túlzottan a figyelmet a közlekedésről.
Harsány színek, fényreklámok, futófények, villogást-káprázást okozó megoldások kerülése.
Szomszédos feliratokkal való összhang megteremtése.
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KÖZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK:
•
•
•

A zártkertek esetén a közterületek közműelhelyezésre is megfelelő szélességgel történő kiépítése.
Közművesítés, hírközlési és elektromos közművek fejlesztésénél, létesítésénél föld alatti elhelyezés
javaslata.
Növényállomány kiválasztásánál többrétegű szempontrendszer használata. (őshonosság, környezeti
terhelés tűrés, inváziós fajok kerülése, díszítő hatás stb.)

TELKEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK:
•
•
•

A meglévő telekszerkezet további elaprózódásának elkerülése, telekegyesítések támogatása.
Garázselhelyezésnél a közterületi látvány figyelembe vétele.
Telkenként egyetlen garázsbejárat létesítése. Szükségesség esetén összefogott garázsbejárat kialakítása.

ÉPÜLETEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK
•
•
•
•
•
•
•

Léptékhelyes, az utcaszélességhez alkalmazkodó homlokzati arányú épületek kialakítása.
Modern építészeti elemeknek való teret engedés.
Homlokzati osztások, nyílászárók arányhelyes kialakítása.
Utcai nyílászárók arányos elrendezése, minőségi anyaghasználata.
Utcában kialakult tetőgerincirány figyelembe vétele.
Harmonikus homlokzatszínezés kiválasztása.
Minőségi jegyeket felmutató anyaghasználat.

EGYÉB ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK
•
•
•

Épületgépészeti elemek utcai homlokzati megjelenésének elkerülése. Ennek elkerülhetetlensége
esetén a homlokzat egységes megjelenését erősítő helyzetük megtalálása.
Az utcai homlokzathoz igazodó napkollektor-elhelyezés.
Jelentős zöldfelületek megőrzése javasolt.
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KÖZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK:
•
•
•
•

A teherforgalmi igényekre méretezett behajtási sávok kiépítése.
A teher- és személyforgalom nagyságrendjét figyelembe vevő kialakítás.
Biztonságos gyalogos és kerékpáros közlekedés biztosítása.
Út menti zöldfelület kialakításának elvárása, lehetőség szerint többszintű növényállománnyal.

TELKEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK:
•
•
•

A telephely igényének megfelelő telekszerkezet kialakítása.
Telken belüli zöldfelületek igényes kialakítása.
Telekhatár megfelelő jelzése, átláthatóság biztosítása.

ÉPÜLETEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK
•
•
•
•

Épülettömeg megtörése.
Értékközpontú tervezési szemlélet: meglévő értékek megőrzése, értékteremtő kialakítás.
Letisztult formavilág, minőségi anyagok alkalmazása.
Harsány színek kerülése, erős színek arányának alacsony szinten tartása.

EGYÉB ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK
•

Épületgépészeti elemek homlokzati megjelenésének építészeti koncepcióként való kezelése. A homlokzat egységes megjelenését erősítő helyzetük megtalálása.

FELIRATOKRA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK
•
•

Grafikai megjelenésű felirat elvárása.
Fényreklámok, futófények, villogást-káprázást okozó megoldások kerülése.

NÖVÉNYZETRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK
•
•
•
•
•

Telephely ökológiai terhelésének mérséklése.
Többszintű növénytelepítés alkalmazása.
Zöldfelületek értékként való kezelése.
Igényes, reprezentatív kialakítású növényfelületek alkalmazása.
Zöldtetők, zöldfalak előnyben részesítése a burkolt felületek ellenében.

46

MOHA KÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE

KÖZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK:
•
•

Változatos megközelítési lehetőségek kialakítása
Akadálymentes kialakítás közcélú zöldfelületeknél.

TELKEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK:
•
•

Telkek felosztásának elkerülése.
Telek elkerítésének kerülése, amennyiben ez nem lehetséges, átlátható kerítés kialakítása.

ÉPÜLETEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK
•
•
•
•
•
•
•

Lehetőség szerint minél kevesebb épület elhelyezése, a szükséges épületek csoportba foglalása.
Környezetébe simuló épülettömegek létrehozása.
Hagyományos motívumok használata.
A környezethez való illeszkedés.
Homlokzatszínezés szomszédsággal harmonizáló kiválasztása.
Minőségi jegyeket felmutató anyaghasználat.
Visszafogott, háttér-funkciót tükröző kialakítás.

EGYÉB ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK
•
•

Épületgépészeti elemek utcai látványban való megjelenésének elkerülése.
Napkollektorok táji megjelenésének visszaszorítása.

NÖVÉNYZETRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK
•
•
•

Ahol lehetséges, többszintű növénykialakítás létrehozása.
Inváziós fajok fokozott kerülése.
Igényes kialakítás, közcélú zöldfelületeknél művészi igényű elrendezés elvárása, növényállomány
megújítása.

47

MOHA KÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE

KÖZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK:
•
•

Táblaközi utak fenntartása, az esetleges megközelítés nélküli ingatlanok földhivatali szinten történő
rendezése.
Megközelítést szolgáló utak forgalmi igényeken túli szélesítésének lehetőség szerinti kerülése.

TELKEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK:
•
•
•
•

Ingatlanok, táblák egyesülésének, túlzott táblaméretek kialakulásának elkerülése, helyette táblák felosztása, ökológiai szempontból optimális táblarendszer létrehozása.
Mezővédő erdősáv-rendszer létesítése.
Telkek megközelítésének rendezése.
Telkek bekerítésének elkerülése. Szükség esetén villanypásztor alkalmazása.

ÉPÜLETEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK
•
•
•
•
•
•

Mezőgazdasági parcellák épületekkel való beépülésének kerülése.
Szükséges épületállomány koncentrált, majorokba való szervezése.
A funkciónak megfelelő, visszafogott épülettömeg megteremtése, a tájon messze túlnövő épületek
kerülése.
Homlokzatszínezésnél fehér, illetve pasztellszínek alkalmazása.
Egyéb burkolatoknál a tájba illő jelleg preferálása.
Minőségi anyaghasználat.

EGYÉB ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK
•
•

Épületgépészeti elemek esetén a homlokzat egységes megjelenését erősítő helyzetük megtalálása.
Megújuló energiaforrásokra való támaszkodás.

FELIRATOKRA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK
•
•

Igényes feliratok elvárása.
Harsány színek, fényreklámok, futófények, villogást-káprázást okozó megoldások hangsúlyozott kerülése.

NÖVÉNYZETRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK
•
•
•

Mezővédő erdősávok kialakításánál ökológiai szemlélet alkalmazása (búvó- és táplálkozó hely biztosítása, hálózatosság megteremtése).
A szükséges épületállomány közelében többszintű növényállomány elvárása.
Inváziós, tájidegen fajok alkalmazásának fokozott kerülése.
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KÖZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK:
•
•
•
•

Erdei utak jellegének megtartása.
Felszíni vízelvezetés megoldása.
Földutak rendezése.
Természetközeli helyek burkolásának kerülése.

TELKEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK:
•

Erdőt érintő telekalakítások, lehetőségek szerinti kerülése.

ÉPÜLETEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK
•
•
•
•
•

Környezetébe simuló épülettömegek létrehozása.
Hagyományos motívumok használata.
A környezethez való illeszkedés.
Homlokzatszínezés szomszédsággal harmonizáló kiválasztása.
Minőségi jegyeket felmutató anyaghasználat.

EGYÉB ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK
•

Épületgépészeti elemek közterületi látványban való megjelenésének elkerülése.

NÖVÉNYZETRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK
•
•
•
•

Szálaló vágás előnyben részesítése.
Mesterséges, ültetvényszerű állománykép elkerülése.
Vegyes korösszetételű állomány létrehozása.
Ökológiai szemlélet érvényesítése az erdőtelepítésben és kezelésben.
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Oldalhatáron álló beépítési módnál az alábbi megoldás JAVASOLT:
Az utcai épületelhelyezési ritmussal megegyező,
tömegében

is

ahhoz

alkalmazkodó

épület-

elhelyezés kívánatos.

Az alábbi elhelyezési mód NEM JAVASOLT:
A rossz példa azokról az épületelhelyezésekről
kíván

lebeszélni,

amelyeknél

a

szomszédos

épületekhez nem alkalmazkodó módon kerül sor a
telken az épület felépítésére. Az utcai homlokzatok
rendezett

sorát

megtörő,

mind

tetőgerinc

irányában, mind alaprajzi méreteiben attól elütő új
épület

az

utcaszakasztól

különbözni-akarást

szemlélteti, ami a település képe szempontjait nem
követendő magatartás.

A rossz példák között kaphatna helyet az is, amikor az építési helyen belül, de a szomszédos épületek előkerti
mértétől eltérően kerül sor az épület felépítésére. Rossz példa még a telekhatárokkal párhuzamos vonalaktól
eltérő, ferde épületelhelyezés.
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Épülettömegre az alábbi megoldás JAVASOLT:
A kitűzött cél az utca felőli egységes homlokzati
megjelenés elérése, a szomszédos épületekhez
való alkalmazkodás.

Az alábbi megoldások NEM JAVASOLTAK:

A rossz példák mindegyikénél figyelmen kívül van hagyva a szomszédos épületek tömege. A beépítési
paraméterek mechanikus betartása nem eredményez utcaképi illeszkedést. Emellett a tömegforma, több
esetben is, alaprajzi nehézségeket okoz.
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Épülettömegre az alábbi megoldás JAVASOLT:
A kitűzött cél az utca felőli egységes homlokzati
megjelenés elérése, a szomszédos épületekhez
való alkalmazkodás.

Az alábbi megoldások NEM JAVASOLTAK:

A

rossz

példák

között

megjelennek

a

telepítésükben már a szomszédságukhoz közelítő
megoldások is, ám mindegyiknél elkövetve azt a
homlokzati

hibát, amellyel azoktól homlok-

egyenesen más arculati megoldásúvá válnak.
Ugyanakkor a bemutatott elrendezések némelyike
saroktelek esetén akár jó példává is válhat.
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Épületmagasságra az alábbi megoldás JAVASOLT:
Az épületmagasságnál a szomszédos épületekkel
megegyező, az utcaképben egységes megjelenést
kölcsönző megoldás támogatott.

Az alábbi megoldások NEM JAVASOLTAK:

A szomszédságától különböző magasságot mutató épületek törést eredményeznek az utcaképben, a kialakult
egységet megbontják. Alacsonyabb, vagy magasabb kialakításuk, szomszédságtól eltérő hajlásszögük
kedvezőtlen megjelenést eredményez az érintett utcaszakasz egészének.

53

MOHA KÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE

Épületbővítés kialakításánál az alábbi megoldás JAVASOLT:
Az épületek bővítésénél a merőleges oldalszárny
alkalmazása

javasolt.

Ezzel

az

utca

felőli

épületritmus megmarad, túlzó épületszélesség
nem jön létre. A tetőidom csatlakozása is kedvező
módon alakítható ki.

Az alábbi megoldások NEM JAVASOLTAK:

A bővítés toldás látszatát kelti, szervetlen épületkapcsolatot eredményezve. Az épületektől elforduló, azzal
45 fok körüli szöget bezáró elrendezés nem az oldalhatáron álló beépítésű utcasorba kívánkozó elem. A
kisléptékű épületelem nem előkerti megjelenésre méltó. Az épület oldalirányú bővítését pedig a tetőidom
nem tudja kedvezően követni.
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Épületbővítés kialakításánál az alábbi megoldás JAVASOLT:
Az épületek toldásánál a merőleges oldalszárny
alkalmazása

javasolt.

Ezzel

az

utca

felőli

épületritmus megmarad, túlzó épületszélesség
nem jön létre. A tetőidom csatlakozása is kedvező
módon alakítható ki.

Az alábbi megoldások NEM JAVASOLTAK:

A bővítés során az eddig rövidebb oldalával megjelenő, utcára merőleges épület utcával párhuzamossá válik,
noha a tetőidomával próbál ettől eltérő képet mutatni. Utcaképi elemként semmivel sem kedvezőbb, mint
egy hosszoldalával utcával párhuzamosan telepített épület.
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Tetőidom kialakításánál az alábbi megoldás JAVASOLT:
A tetőidom kialakításánál a szomszédos épületek
tetőidomához alkalmazkodó megoldás javasolt.
Hagyományos elrendezésű,

oldalhatáron

álló

beépítési módú telkeknél ez döntően magas tetős
kialakítást takar.

Az alábbi megoldások NEM JAVASOLTAK:

Az öncélú formai kialakítás elkerülése javasolt. A szomszédságra és az utcaképre figyelmet fordító, az épület
nagyságrendjével összhangot mutató megoldások alkalmazása kívánatos. A rossz példák érzékeltetik, hogy a
beépítési paraméterek önmagukban nem elégségesek a kedvező megjelenés elérésére.
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Tetőhéjalás kialakításánál az alábbi megoldás JAVASOLT:
A tetőhéjalás anyagában és színében egyaránt
alkalmazkodjon

a

szomszédos

ingatlanok

kialakításához. Minőségi anyag, visszafogott színek
jellemezzék a tetőt.

Az alábbi megoldások NEM JAVASOLTAK:

A tetőhéjalásnál kerülni kell a zavaró mintákat, valamint a tobzódó színhasználatot. Kerülni kell továbbá az
eltérő színű tetőelemekkel szavakat, ábrákat formáló megoldásokat.
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Kerítéseknél az alábbi kialakítási mód JAVASOLT:

A kerítések áttört megvalósítására mutatunk
néhány mintapéldát. A teljes átlátást biztosító és a
részben

zárt

kialakítás

növényzettel

való

kombinálásából születhetnek meg a legkedvezőbb
megoldások.

Az alábbi elhelyezési módok NEM JAVASOLTAK:

A kerítések áttört kialakítása nem jelenthet egyet a formákkal kivágott kerítéselem megvalósításával. A tömör
kerítés jó néhány esetben nem kerülhető el. Ilyennek tekinthető a környezeti terheléstől való védelem, az
örökségi szempontok érvényesítése, valamint az építészeti koncepciót szolgáló kialakítások esete.
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Az épület utcai nyílászáróinak elhelyezésére az alábbi mód JAVASOLT:
Az utcai ablakok ritmusa a szomszédos épületekkel
mutasson összhangot. A nyílászárók darabszáma és
elrendezése törekedjen a harmóniára.

Az alábbi elhelyezési módok NEM JAVASOLTAK:

Az utcai ablakok formai kialakításánál törekedni kell az öncélú formák alkalmazásának mellőzésére,
méretében, mennyiségében a hagyományos ablakok visszatükrözésére, de mindenek előtt a homlokzat
kedvező arányrendszerének megteremtésére.
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A településen közlekedő alapvető intuícióit a közterületek minősége és a közterületeket keretező
épülethomlokzatok, valamint utcáról feltáruló magánkertek látványa határozza meg. A közterületek igényes
kialakítása a leghangsúlyosabb, hiszen itt és ezeken át közlekedve érhetjük el célpontunkat, haladhatunk át
a településen. Közterületnek tekintjük a közlekedési célra szolgáló területeket: így a közutakat, utcákat,
tereket, kerékpárutakat, gyalogutakat, sétálóutcákat, valamint a zöldterületeket: így a közparkokat,
közkerteket.
A közterületek lehetnek karakteres elemek, melyek a település ikonikus pontjaivá válhatnak, amit minden
áthaladó csodál és megjegyez (mint a lenti példa is mutatja), de szolgálhatnak stílus nélküli, jellegtelen, netán
nyomasztó közlekedő felületként is, melyet az áthaladó elfelejt vagy igyekszik elfelejteni. Rajtunk áll, hogy
melyik minőségében szeretnénk ezeket látni.
A következő fejezetekben a közterületekkel szembeni elvárásainkat fogalmazzuk meg.
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Az utcák kialakításánál azok meghatározó tulajdonságaira, elemeire tudunk javaslatokat megfogalmazni,
melyek számbavétele az alábbiakban szerepel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

szélesség;
nyomvonal;
lejtésviszony;
szerepkör;
szomszédság funkciója;
térfal, kerítés, előkert;
burkolat;
zöldfelület;
közműelem;
köztárgy.

Az alábbiakban a fenti elemekre fogalmazzuk meg javaslatainkat.
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Szélesség:
Az utcák szélességi viszonyainál figyelembe kell venni, hogy ezek a történeti települési térség elemei-e. Ha
igen, akkor gondos mérlegelést követően dönthető el, hogy megváltoztatásuk jár-e annyi előnnyel, amely
kárpótol minket a hagyományos utcakeresztmetszet eltűnéséért. Elsősorban közlekedési indokok
jelentkezhetnek egy utca szélesítésére. Fontos ennek mindenre kiterjedő részletes elemzése, a megvalósulás
valós szükségének eldöntése, hiszen a forgalom központba való beeresztése ma már nem cél, sőt éppen a
régi utcák varázsának megőrzése jelentkezik igényként. Mérlegelni kell mindezek mellett az egyes közlekedési
módok viszonyait is, hiszen hazánkban is egyre inkább teret nyer a kerékpáros közlekedés, emellett a lakosság
egészségének megőrzését szolgáló gyalogos közlekedés népszerűsítése is, melyek egy utca szélességének
meghatározásakor figyelembe vételezendő szempontok. Csakúgy, mint az árnyat adó fák jelenléte az
utcakeresztmetszetben, mely kérdést a későbbiekben is tárgyaljuk.
Új utcák megnyitásakor lehetőség van nemcsak a régi településkarakter továbbvitelére, ahhoz szervesen
illeszkedő jellegű településrész kiépítésére, de akár ettől eltérően új, más karakterű településrész
megteremtésére is, melyben a közterületek keresztmetszeti elrendezése, szélessége új lehetőségeket rejt
magában. Új közterület kialakításakor javasolt a változó közlekedési szokásokhoz való alkalmazkodás: ma már
nem feltétlenül a gépjármű-közlekedés az elsődleges, éppen emiatt nem feltétlenül a gépjárművekhez kell
szabni az utcákat, sokkal inkább a kerékpáros, illetve gyalogos közlekedés igényeihez. A változó klímához való
alkalmazkodás jegyében szükséges az utcákban az árnyékot adó fák jelenléte, melyek keresztmetszeti
vonatkozása szintén figyelembe veendő tervezési feladat.
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Nyomvonal:
Nyomvonalbeli kialakítás terén szükséges megkülönböztetni a már kialakult, történeti településrészeket,
melyek utcanyomvonala önmagában is település-karaktert meghatározó sajátosság lehet (például az
egyutcás települések hosszú utcái, vagy hegyvidéki települések ágas-bogas utcahálózata). Az újonnan
kialakítandó utcák nyomvonalának meghatározásában elsődleges szerepe kell, hogy legyen a meglévő
hálózatba illeszkedés mellett a lejtésviszonyoknak is. Gyakori kísértés, és helykihasználás szempontjából
ideálisnak tűnő megoldás sík terepen a sakktáblaszerű hálózat kialakítása, egymáshoz derékszögben
csatlakozó utcákkal. A hosszú egyenes utcák azonban unalmas utcaképet eredményeznek, ezért sík terepen
is ajánlatos megtörni a kialakítandó utcák nyomvonalát, mely egyben változatosságot is hoz a településképbe.
Lejtős helyzetben az utcák nyomvonalvezetésében a lejtőre merőleges helyzet a kedvező, mely
közlekedésbiztonsági szempontból is a legjobb. Éppen ez utóbbi miatt csak a legszükségesebb esetekben
javasolható lejtőirányú keresztutcák kialakítását, mely elsősorban télen okozhat veszélyes helyzeteket a
közlekedésben. Szintén javasolt változatos lejtésviszonyoknál az utcahálózat és a kilátás viszonyainak
kiaknázása, ahogy az a fenti képen is látható: a szép kilátás, a változatos vonalvezetésű utcák izgalmas,
értékes lakóterületeket eredményezhetnek.
Az utcák lejtésviszonyai alapján a lejtős kialakítás mellett a lépcsős kialakítás is elképzelhető. Mindkettő
egyediséget kölcsönöz a közterületnek, sajátos arculattal látva el ezeket. Lépcsők kialakításánál azonban
fokozottan ügyelni kell a természetes, elsődlegesen a helyben megtalálható anyagok használatára, a míves
részletképzésre, illetve – ahol csak lehetséges – az akadálymentes megközelítés lehetőségére is, különösen
közintézményeknél.
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Szerepkör:
A közterület szerepköre a betöltött funkció függvénye. Más kialakítást igényel például a kerékpárút (amint
képünk is mutatja), és más kialakítást várunk el egy autópályától, sétálóutcától vagy egy vegyes használatú
utcától. Mindegyik esetben a korrekt, jó minőségű burkolat és alépítmény elvárása jelentkezik, a kapcsolódó
burkolati elemek, a funkció által megkövetelt infrastruktúra-elemek (sétálóutcákban utcabútorok,
köztárgyak, autópályáknál pihenők) és az utat, utcát kísérő zöldfelület összehangolt, igényes kialakítási
igényével együttesen. A burkolatok, alépítmények kérdésén túl nem lehet túlhangsúlyozni az utcák
zöldfelületét, mely szintén kardinális kérdés korunk változó klímáját tekintve. Az alacsony gépjármű forgalmú
utcákban, ahol a gyalogosok, kerékpárosok forgalma nagyobb, mindenképp jelentős hangsúlyt kell kapnia a
fáknak, hiszen a gyalogosforgalom és a kerékpáros forgalom védtelenebb az időjárás viszontagságaitól.
Az utcák legfontosabb használói (az utca vagy út szerepkörétől függetlenül) elsősorban az emberek, ezért a
kialakításban, a szerepkör meghatározásában olyan egyensúlyt kell találni, mely minden használó fél számára
megfelelő kompromisszum, és az egyes használati módok (másképp fogalmazva az utca szerepkörének
szegmensei) ne kerüljenek konfliktusba egymással. Nem előnyös tehát, ha a különböző használati módok
indokolatlan túlsúlyba kerülnek valamelyik másik használati mód rovására. Visszafordítva: ahol nincs
elegendő tér mindegyik közlekedési mód számára, ott szükséges elgondolkodni a közterület jövőjén,
figyelembe véve a változó trendeket. Ebből fakadóan, ahol szükséges, a gépjárműforgalom korlátozása
közterületalakítási kérdéseket is vonhat maga után, legfontosabb követelmény azonban minden esetben
egyértelmű, a sérülékenyebb használót (autósokkal szemben a kerékpárosokat, gyalogosokat,
kerékpárosokkal szemben a gyalogosokat) előnyben részesítő megoldás.
Szomszédság funkciója:
A közlekedési felületek összeköttetést biztosítanak a településen belüli és településközi forgalom számára. A
szomszédság funkciója oly módos játszik szerepet mindezekben, hogy meghatározza, hogy mely célközönség
és milyen szállítási eszközök igénybevételével veheti birtokába a szomszédos területeket. A funkcionális
kialakítás mind anyaghasználat, mind szélesség, mind anyagminőség szempontjából tehát elvárás.
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Térfal, kerítés, előkert:
A közterület megjelenése függ az ezt kísérő térfal látványától. Emiatt az épületek utcai homlokzatkialakítása,
anyaghasználata és színezése e jelentőségre tekintettel kell, hogy megtörténjen. Előnyösnek tekinthetőek a
hagyományokat tükröző homlokzati arányok és kialakítások, a világos, pasztell árnyalatú épületszínek, a
világosabb kő -és téglaburkolatok. Térfalak nemcsak homlokzatokkal, hanem növényzettel, zöldfelületekkel
is képezhetünk, melyek hatékonyan alkalmazhatók nem kívánt látványok eltakarására, figyelem felhívására,
illetve elterelésére is.
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Burkolat:
Az utcák burkolatánál a funkcióra helyeződik a hangsúly, mindemellett az esztétikum szerepét is
hangsúlyosan kell kezelni. A jó utcaburkolat kifejezi, hogy mely járművek számára került kialakításra, kellő
szélességet biztosít a használói számára, valamint színét és minőségét hosszútávon megőrző anyagból készül.
Kisebb terhelésű utcáknál általános elvként mondható ki, hogy tartóssági, fenntarthatósági, esztétikai
szempontok miatt előnyösebb beton térkő burkolat alkalmazása, mint az aszfalt burkolatoké. Noha
kivitelezésük drágább, mivel könnyebben felszedhető és újra lerakható, hosszabb távon mégis olcsóbb az
aszfaltnál, az időközben szükségessé váló közmű-munkák, üzemzavarok esetén könnyebben kezelhető,
javítható, esztétikai minőségét hosszabb távon megőrzi, és kátyúk kialakulásától sem kell tartani.
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Zöldfelület:
A zöldfelületek hátteret biztosíthatnak az épületek számára, keretezhetik a közlekedőfelületeket. Minőségi
kialakítás esetén önálló tényezővé növik ki magukat. Ebbéli szerepük erősítését szakemberek általi
megtervezésük, karbantartásuk, folyamatos víz- és tápanyagutánpótlásuk megszervezése biztosítja.
A fentiekben is tárgyalt szempontok értelmében a növényzet szerepe esztétikai, ökológiai és éghajlati
szempontból is nélkülözhetetlen a települések életében, így az utcákban is. A gyalogosok, kerékpárosok
védelme mellett a jól fenntartott zöldfelületek alkalmasak az előnytelen látványok takarására, hangsúlyok
megváltoztatására, aránytalanságok kiküszöbölésére, emellett a települési klímára is jótékony hatást
gyakorolnak.
A közterületek zöldfelületi kialakítása sohasem lehet koncepció nélküli, különben a szemlélőben
bizonytalanságot kelt, ezért ugyanúgy, ahogy az épületek esetében egy-egy motívum, tömegforma
meghatározó tényező lehet, szükséges a következetesség a növényzet kialakításában is. Ilyen motívumok
lehetnek az alkalmazott fajok, fajták, sorrend, habitus, virágzó felületek, az utcabútorok, köztárgyak és a
növényzet kapcsolata, és még számos további szempont.

67

MOHA KÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE
• Utcák menti fasorok növényzete
A növények nagy szerepet játszanak egy település megjelenésében. Az esztétikai hatásukon kívül párologtatnak, árnyékolnak, megfogják a szelet és a port, ezért a fával és cserjékkel gazdagon beültetett utcákat tekintjük rendezettnek. Fontos, hogy az út mentén (amennyiben ezt a terepi adottságok lehetővé teszik) egységes
fasor, vagy kettős fasor álljon, melynek életkora, ültetési távolsága, habitusa és lombszíne azonos. Kellemesebbé teszi az utcaképet, ha a fák egészségesek, jól karban tartottak, betegségeknek és kártevőknek ellenállóak. Mindezek figyelembe vételével az alaktartó, hosszú élettartamú, rendszeres alakítást nem igénylő fajokat kell előnyben részesíteni. A nyitottabb térérzet érdekében a konkáv keresztmetszetre kell törekedni, ami
a fák előtti cserjeültetéssel érhető el. A cserjeválasztéknak kevés fajból kell állnia, melyek folyamatos visszatérő elemként növelik az utcakép egységét. Minden más tekintetben a fákkal azonos követelmények vonatkoznak rájuk.

• Utcakertek növényzete
A házak előtti utcakertek állapota jól tükrözi a lakók önmagukról és településükről alkotott képét, és ezáltal
hangulatuk meghatározó a településre érkezők számára is. Zöldfelületi kialakításukban fontos, hogy harmonikus, egységes képet mutassanak, tükrözzék a helyi adottságokat, ugyanakkor ne váljanak túl hivalkodóvá,
őrizzék meg a zöld háttér szerepüket, amellyel a kiemelt közterületeket támogatják.
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• Gyepterületek növényzete
Fontos megemlíteni a fennmaradó gyepes területeket. Egy utcát akkor tekintünk rendezettnek, ha a gyepfelületei összefüggőek, gyomtól mentesek és rendszeresen kaszáltak. Előbbi csak akkor érhető el, ha az autóval
történő ráhajtás akadályozott (pl. kiemelt szegéllyel). Amennyiben a nyílt vízelvezetés miatt ez nem valósítható meg, így süllyesztett szegéllyel, szórt burkolatsávval, illetve figyelemfelkeltő cserjesorral érdemes védeni
a gyepet. Rendkívül személyessé tudja tenni az utcaképet, ha az utcakertekben a lakosok által létrehozott
egynyári-, illetve évelőkiültetéseket találni, így ezek létesítése, valamint egyedi utcabútorzat (virágládák, padok, hulladékgyűjtők stb.) használata egyaránt javasolt.

• Közműsávok, árkok növényzete
A település utcai arculatának meghatározó elemei a nyitott csapadékvíz-elvezető árkok és a légvezetékek
sűrű hálózata. Sajnos több helyen tapasztalható, hogy az árok növényzettel sűrűn benőtt, ami felgyorsíthatja
a hordalék felhalmozódását, így idő előtti feltöltődést okoz, gyakoribb tisztítást igényel. Jelenléte leszűkíti a
fasorok kialakítására rendelkezésre álló helyet, amit tovább akadályoznak a légvezetékek. Tájépítészeti szempontból akkor tekinthetjük megfelelőnek az utca képét, ha az árokszegély illeszkedik a környező terepviszonyokhoz, ha figyelemfelkeltő cserjesorral kellően ellátott, illetve ha a légvezeték-hálózat minél inkább egyesített, esetleg föld alatti kábelezéssel fut.
Ha a földkábelezés, illetve az árok szélének magasítása belátható időn belül nem képzelhető el, a tervezés
során a körülményekhez alkalmazkodó eszközöket szükséges bevetni. Az árok körül így megfelelő tereprendezés szükséges, fasor telepítésénél pedig a szűk zöldsáv és a légvezetékek miatt megfelelő korona és gyökérrendszerű fafajokat kell kiválasztani.
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• Közintézmények növényzete
A település szerkezeti utcahálózata nemcsak a mindennapos átmenő forgalmat bonyolítja, hanem a főbb
közintézményeknek is helyet ad. E központi szerepkör miatt nagy hatással van a település arculatára. Kialakításakor fokozottan törekedni kell a minél reprezentatívabb megjelenésre. Ennek elérésére intenzívebb díszt
adó növénykiültetéssel történhet. Fontos elvárás, hogy a jelentős közintézmények jól láthatóak legyenek,
illetve megfelelően ki legyenek emelve, ami különleges szoliter fákkal, eltérő díszburkolattal érhető el legkönnyebben.
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Közmű:
A közművekről a vezetékek, műtárgyak településképet romboló hatása jut általában eszünkbe, ezek között is
elsősorban a légvezetékek és a tájkép, utcakép, illetve a növényzet konfliktusos kapcsolata. A látképben
megjelenő vezetékek látványa erősen csökkenti annak élvezeti értékét: a településekben a természet
nyomait kereső ember szívét melengeti, mikor a látványt nem zavarják tartóoszlopok és kábelek. Különösen
komoly konfliktust jelentenek a vezetékek védőtávolságán belül, netalán a vezetékek alatt megjelenő fák,
fasorok, melyek jövője a vezetékek kényszerű védelme miatt megpecsételt: a gyakran szakszerűtlen metszés
hatására a fák hamar megbetegszenek és elpusztulnak. A fentiek miatt javasolt minden lehetséges helyzetben
a légvezetékek föld alá helyezése is. Noha kivitelezésük és fenntartásuk így drágább, arculati szempontból
mindenképpen előnyösebb. Emellett az utca képére védőtávolságuk okán hatással vannak a föld alatt húzódó
vezetékek is, ezért a közművek kialakításánál törekedni kell arra, hogy a növényzet számára minél több hely
jusson.
Üdítő színfolt, amikor a településképbe kombinálva egy-egy míves részleten megjelenő, közművekhez
köthető jelzés, szépen kidolgozott műtárgy kap helyet a közterületen. Ilyen lehet egy-egy ivókút, vagy közkút,
vagy a település arculatába illeszkedő megjelenésű világítótest.
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Köztárgy:
Köztárgyak nélkül a közterület üres, korlátozott funkciók betöltésére alkalmas. A köztárgyak kialakításánál a
tartósságra, minőségmegőrzésre, színhasználatra, funkcionalitásra, és nem utolsósorban az esztétikai
minőségre kell a hangsúlyt helyezni. Az egyes utcabútoroknak, köztárgyaknak összhangban kell lenniük a
település teljes arculatával. Nem szabad arculatot meghatározó, túl karakteres tényezőkké válniuk, de a jól
kiválasztott utcabútorok, köztárgyak (padok, világító-berendezések, hulladékgyűjtők, növényládák,
buszmegállók) kiegészítik, erősítik a település karakterét, illeszkednek abba.

72

MOHA KÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE

A különböző teresedések fontos elemek a települések életében. A lakosság találkozási színtereiként
meghatározó szerepet játszanak a közösségi élet kialakításában, emellett jelentős a rekreációs funkciójuk is.
Ahogy nevük is mutatja, a terek fellazítják a kötött településszövetet, nyitottabbá, szellősebbé teszik azt.
Nemcsak a lakosság találkozási pontjai ezek, de sok esetben a közintézmények sűrűsödési helyei, éppen ezért
fontos közlekedési csomópontok is (kialakulásuk alapvető oka is a közlekedési útvonalak találkozása), egyben
a települések reprezentációs helyszínei is. Fontos ezért, hogy a közterek kialakítása megfeleljen azoknak a
követelményeknek, melyeket a valós, illetve potenciális használók támasztanak, egyben kommunikáljon a
településről, mintegy kivonatot adva róla.
Alapvető tér-képzési alapelv, hogy a különböző funkciójú térrészek egymástól jól el legyenek határolva,
melyet zöldfallal, kerítéssel, burkolatjelzéssel lehet elérni. (Nem szerencsés, ha például a gyalogos forgalom
a kerékpárosokkal keveredik, vagy a futók a játszótéren haladnak át.) Amellett, hogy fontos a funkciók
szétválasztása, nem szerencsés, ha a köztéren a gépjárműközlekedés túlzottan dominál, ez élhetetlenné
teheti a teret, egyben utat nyithat annak leromlása előtt. Fontos szempont, hogy jól átlátható és napos-árnyékos helyek egyaránt legyenek a tereken. Mivel a közterek az időtöltés helyszínei is, utcabútorzat
elhelyezése is elengedhetetlen.
Köztereken előnyösebb a növényzet alkalmazása térhatároló elemként. A terület szélességéhez mérten kell
a növényanyagot megválasztani, hogy a térmélység és a “határoló fal” magassága ne keltse bezártság érzését.
Ezt a különböző alakú és méretű fákkal és a fák előtti cserjék, évelőágyak és egynyáriak kiültetésével lehet
elérni. Évszaktól függően is változik egy lehatárolt terület nagyságának érzékelése. Az örökzöldek állandó
térfalat képeznek egész évben, míg a lombhullató növények télen átlátást engednek, megnyitva a teret.
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Közparkok és közkertek kialakítása, tervezése során a legfontosabb szempontok: a szükséges funkciók
arányos és megfelelő elhelyezése, az akadálymentes megközelítési lehetőség, a sokféle igényt kielégítő,
funkciógazdag kialakítás, és a magas szintű esztétikum, továbbá a gyomosító, inváziós növényfajok kerülése.
Mivel a feladat komplex, igen sokrétű és számos szereplő együttműködését követeli meg, javasolt a
közparkok, közkertek megtervezését és kivitelezését szakemberekre bízni.
A kialakítás, tervezés során a fontosabb, mérlegelést igénylő szempontok:
•

A használók köre:
A közparkokat, közkerteket általában mindegyik korosztály használja, a használat módja és az igények
azonban jelentős mértékben változnak korosztályok szerint, mely a funkciók térbeli elhelyezkedésére
is hatással van. Míg a gyermekek számára elsősorban a szabadtéri játékok jelentik a szinte kizárólagos
igényt, az idősebb korosztályok felől a mozgás változatosabb formái jelenhetnek meg igényként
(fitnesz-eszközök, erdei tornapályák, általános és speciális jellegű sportpályák), de értékelik a
közösségi tereket, díszkerteket is. Mivel a felhasználók ismerik legjobban saját igényeiket, a közösségi
tervezés fontossága ebben a kérdésben vitathatatlan.

•

A közpark, közkert vonzáskörzete:
Egy közterület vonzáskörzetének nagysága több tényezőtől függ, ezek közt azonban mindenképpen
lényeges a terület nagysága és a funkciók egyedisége. A közpark közlekedési és infrastruktúrahálózatát úgy kell méretezni, hogy arányos legyen a várható terheléssel. A túl- és az alulméretezett
infrastruktúra egyaránt növelik a költségeket, emellett aránytalanságot, vagy fenntartási
hiányosságokat eredményezhet.

•

Víz alkalmazása:
A víz megjelenése általában mágnesként vonzza a használókat, különösen akkor, ha az a használattól
nem elzártan jelenik meg szökőkutas medenceként, vagy kerti tóként. Amellett, hogy a vízfelületek,
szökőkutak, vízjátékok díszei a területnek, a helyi klímára is jótékonyan hatnak, a használóknak
hozzáférhető módon alkalmazva pedig jelentős szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget nyújtanak.
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•

Az alkalmazni kívánt köztárgyak, utcabútorok funkciói, megjelenése, elhelyezése:
A köztárgyak megjelenése, esztétikai és anyagi minőségének kiválasztása körültekintést igényel a
tervezéskor: egy rosszul megválasztott bútorzat egy modern kialakítású közterületet modorossá, egy
historizáló, tájképi kertet idéző kialakítású kertet idegenné, szétesővé, következetlenné tehet. Az
egyes bútorok elhelyezési módja szintén körültekintést igényel, attól is függően, mi az elérendő cél:
kevesebb hulladékgyűjtő kihelyezése egy tájékoztató tábla kíséretében növelheti a használók
környezettudatosságát, csökkentheti a keletkező hulladék mennyiségét, egy jól elhelyezett pad
lehetőséget nyújthat nyugodt beszélgetésre, míg ha rossz helyre kerül, senki sem használja.

•

Alkalmazni kívánt növények:
A tervezett közpark fő alkotóelemei, „építőkövei” a növények, melyek a használók számára árnyat,
esztétikai élményt, kikapcsolódási lehetőséget nyújtanak. Mindezek mellett ökológiai szerepük sem
elhanyagolható, hiszen más emlősök, rovarok számára élőhelyet nyújtanak, más növényfajokkal
társulásokat alkotnak, így nem megengedhető olyan fajok alkalmazása, melyek kivadulva
gyomosítanak, invzáziósan terjednek, a meglévő természetközeli élőhelyeket károsítani képesek.

Mindezek tükrében megjegyzendő, hogy egyetlen közkert, közpark sem kezelhető önmagában, hiszen egy
nagyobb zöldfelületi rendszenek a részei. A közparkok, közkertek kialakítása, tervezése, fenntartása egy
települési szintű zöldfelületi rendszer-fejlesztési/fenntartási terv szerint kell, hogy történjen, mely lehetővé
teszi, hogy azonos szemléletben, azonos minőségben működhessenek a település közterületei, legyen szó
akár játszóterekről, utcákról, fasorokról, közparkokról.

75

MOHA KÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE

Településszegélynek a belterület és a külterület határát nevezzük, mely határozott védelmet nyújt mind a
lakóterületeknek, mind a külterületnek az ellentétes oldalról érkező hatásoktól, egyben tájba illeszti,
„keretbe helyezi” a települést. Ideális esetben a településszegély elsősorban fás-cserjés, vagy éppen ligetes,
intenzív műveléstől mentes terület, melynek a zaj-, por-, és klímavédelem mellett kézenfekvő funkciója a
rekreáció, a természet- és tájvédelem.
A szántóföldek és a lakóterületek közötti sávot fa- vagy cserjesor, esetleg erdősáv telepítése adhatja. Az így
kialakított zöldsáv esztétikusan választja el a különböző területhasználatokat és védi a településen lakókat a
portól, hófúvástól, széltől. További előnye ökológiai szerepe: növeli a biológiai sokszínűséget azáltal, hogy
növény- és állatfajoknak biztosít élőhelyet.
A településkapuk a bevezető utak mellett, a település szegélyén elhelyezkedő figyelemfelkeltő objektumok,
a falu kezdetét jelzik. A zöldkapu egy felkiáltójel, ami az érkezőket színes, a településre jellemző
motívumokkal fogadja, és felkelti a figyelmet. Itt kaphatnak helyet a dekoratív kiültetések, virágágyak,
virágládák, információs táblák és a helyi látványosságokról tájékoztató táblák is. Két okból is fontos elemei a
bevezető utak menti zöldkapuk a település arculatának: egyrészt esztétikus keretbe foglalják a köztük futó
főutcát, megkülönböztetik a szomszédos településektől és felkeltik az emberek figyelmét. Másrészről a
zöldkapukban már sok mindent el lehet mondani a településről. Egy jól megszerkesztett táblával egyszerre
lehet üdvözölni a látogatókat és felhívni a figyelmet az értékekre és a szolgáltatásokra, egyben a kapu által
megmutatni a falu rendezettségét is.
A zöldkapukat a bevezető út két oldalán szimmetrikusan elhelyezett díszítés alkotja. A kapu lehet az út két
oldalára telepített 50-100 méter hosszú kettős fasor, két szimmetrikusan telepített fa vagy facsoport. A
fafajok megválasztásakor törekedni kell a termőhelyi feltételeknek megfelelő fajtára. A fákat kiegészítő
mutatós egynyári kiültetés is kerülhet a zöldkapuba. A kiültetéseknél át kell gondolni, hogy lesz-e lehetőség
a fenntartásra, ezért fontos hogy jól megközelíthető helyen legyenek. Az adott kiültetésnél is az a megoldás
az esztétikusabb, ha szimmetrikusan készül, vagyis az út mindkét oldalán megtalálható. A zöldkapu elemei
között lehetnek építészeti, vagy művészi megoldások is, például egy köztéri szobor vagy térplasztika.
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Leszögezhetjük, hogy az alábbiakban szereplő példák kiragadottak, nem törekedtünk a teljes körű
bemutatásra. Célunk annak felvillantása volt, hogy többféle megoldás is tekinthető jó példának. Nem kell
tehát egyen-településtől félni, mindenki számára nyitva áll a sajátos jellegű épület, illetve telekállapot
megteremtése.
A jó példák orientálnak, vezetnek, de nem irányítanak. A markáns településvonások megállapításán túl
számolunk azzal, hogy nem egy skanzen részei vagyunk, hanem egy folyamatosan változó település
mindennapjait éljük. A jó példaként bemutatott képek – amelyek mindegyike a településen készült – többféle
stílust, elképzelést tükröznek, bizonyítva, hogy nem egyetlen elvárás létezik.
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Végigjárva a település területét megállapítható, hogy az épületállomány korszakokhoz köthető, eltérő
stílusjegyeket mutat föl. A jó példáknál, éppen ezért, többfajta épület is képviselteti magát.
Jó példává az alábbi tulajdonságok megléte miatt válhat egy épület:
• építészeti értéke;
• arányhelyes tömege;
• minőségi anyaghasználata;
• környezetéhez való alkalmazkodása;
• visszafogott színhasználata;
• gazdag növényi háttere;
okán.
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Az épületrészletek fotózása rávilágította a figyelmünket azokra az épületekre is, amelyek egészében talán
nem tűnnek ki, ám részleteikben jó példaként szolgálhatnak.
Jó példává az alábbi tulajdonságok megléte miatt válhat egy építészeti részlet:
• arányhelyes kialakítása;
• természetes anyaghasználata;
• táji jellege;
• míves formai elemei;
• épületszínezéshez alkalmazkodó színhasználata
okán.
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A kerítések szerepe a településkép formálásában óriási. Ezek adják a közterület és a magántelek határát,
látványuk jelenik meg legmarkánsabban az utcaképben.
Az áttört jelleg elvárását a környezeti terhelés, a történeti hagyományok, vagy az építészeti koncepció
elvárása felülírhatja.
Jó példává az alábbi tulajdonságok megléte miatt válhat egy kerítés:
• arányos magassága;
• minőségi anyaghasználata;
• szép részletképzései;
• épülettel való összhangja;
• szép utcaképi jellege
okán.

84

MOHA KÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE

85

MOHA KÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE

A kertek intim magánterületek. A jó példák az utcáról feltáruló részleteket mutatják. Az ellentmondás itt
feszül e két állítás között, elbizonytalanítva bennünket, hogy láthattuk-e a település igazán szép kertjeit,
megismerkedhettünk-e a felüdülést adó rejtett lugasokat, szaletliket.
Jó példává az alábbi tulajdonságok megléte miatt válhat egy kert:
• jól elrendezett elemei;
• nyugalmat árasztó volta;
• gondozott jellege;
• minőségi kerti építményei;
• néhány meghatározó fa jelenléte; valamint
• színes – változatos növényállománya
okán.

86

MOHA KÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE

Zöldfelületeken a település közterületi, közintézményi zöldfelületeit értjük.

Jó példává az alábbi tulajdonságok együttes megléte miatt válhat egy zöldfelület:
• jól kidolgozott funkcionalitása;
• burkolt felületeket visszaszorító volta;
• díszítő funkciók megléte;
• vízfelület megléte;
• néhány meghatározó fa jelenléte; valamint
• színes, változatos növényállománya
okán.
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Az Étv. 2. § 18. pontja szerint:
„18. Sajátos építményfajták: többnyire épületnek nem minősülő, közlekedési, hírközlési, közmű- és
energiaellátási, vízellátási és vízgazdálkodási, bányászati tevékenységgel és a bányászati hulladék kezelésével kapcsolatos, atomenergia alkalmazására szolgáló, valamint a honvédelmi és katonai, továbbá
a nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű, sajátos technológiájú építmények amelyek létesítésekor
– az építményekre, építési tevékenységekre vonatkozó általános érvényű településrendezési és építési
követelményrendszeren túlmenően – eltérő, vagy sajátos, csak arra a rendeltetésű építményre jellemző, kiegészítő követelmények megállapítására és kielégítésére van szükség.”
Az Étv. 6. pontja szerint:
„6. Nyomvonal jellegű építmény: a sajátos építményfajták körében a vasúti pálya, a függő- és szállítószalag-pálya, az út, a vízilétesítmény, a vízellátási vezeték, a csatorna, a szénhidrogén-termelés mezőbeli vezetékei, a kőolaj- és a kőolajtermék-szállító vezeték, a földgázszállító vezeték, a földgáz-célvezeték és a földgáz-elosztóvezeték, a szén-dioxid-szállító vezeték, az egyéb gáz- és gáztermékek vezetéke,
a villamosenergia-átviteli és elosztóhálózat, a villamosenergia-termelői, magán- és közvetlen vezeték,
a távhővezeték-hálózat, az elektronikus hírközlési építmény.”
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Javasolt felhívni a figyelmet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény VET 119/B. § (1)-(4) bekezdésében szereplő lehetőség kihasználására, amely kimondja:
„(1) A helyi önkormányzat a működési területéhez tartozó belterületen lévő közintézményi felhasználó és a sportról szóló 2004. évi I. törvény szerinti sportlétesítmény esetében, továbbá a műemlék
tulajdonosa a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) szerinti műemlék felújítása esetében a Vhr.-ben meghatározott feltételek szerint jogosult az elosztótól a
132 kV-nál kisebb névleges feszültségű szabadvezetékek földkábelre történő cseréjét, valamint e cserével összefüggésben a csatlakozó-, kapcsoló- és átalakítóberendezések indokolt átalakítását vagy cseréjét kezdeményezni (a továbbiakban együtt: kábelcsere).
(2) Az elosztó az (1) bekezdés szerinti kezdeményezéseknek köteles eleget tenni. Közintézményi felhasználó és sportlétesítmény esetében az elosztó az (1) bekezdés szerinti kezdeményezések alapján –
a Vhr.-ben meghatározott szempontok figyelembevételével – kábelcsere-ütemezési tervet készít. Az
elosztó a kábelcsere-ütemezési tervet a Hivatalhoz jóváhagyás céljából benyújtja. A kábelcsere-ütemezési tervet a Hivatal hagyja jóvá és évente felülvizsgálja.
(3) A kábelcsere során a szabadvezeték földkábelre történő cseréjét, illetve a csatlakozó-, kapcsoló- és
átalakítóberendezések cseréjét vagy átalakítását a műszakilag indokolt mértékben kell elvégezni úgy,
hogy az az ellátásbiztonságot ne veszélyeztesse.
(4) A kábelcsere során a szabadvezeték lebontásával, a földkábel beszerzésével, lefektetésével, valamint befedésével közvetlenül érintett, az eredeti állapot helyreállításához szükséges indokolt költségeket az elosztó viseli.”
Előírás javasolt a belterületi 132 kV-nál kisebb szabadvezetékek földkábelre történő cseréjére.
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A hírközlési tevékenységgel kapcsolatos építményfajtákra korlátozás nem állapítható meg, mert az
elektronikus hírközlési építmény elhelyezését a közterület tulajdonosa (használója vagy kezelője) tűrni
köteles.
A helyi önkormányzat a közterület használati hozzájárulást annak kérelmezésétől számított 30 napon belül
köteles kiadni.
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A településkép védelméről szóló törvény 11/B.§ (19 bekezdése kimondja:
„(1) A település közigazgatási területéhez tartozó – az 1. mellékletben meghatározott – fokozott védelem alatt álló területen lévő közterületen és magánterületen reklámhordozó és reklám – jogszabályban meghatározott kivétellel – nem helyezhető el.”
A településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet Szabályozási előírások közterületekre és köztulajdonban álló
ingatlanokra vonatkozóan című 1. melléklete kizárólag az alábbi terület-felhasználásokon engedi meg reklám
közzétételét, valamint reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezését:
„1. Vegyes terület
1.1. Településközpont terület: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése kizárólag utcabútor igénybevételével lehetséges.
1.2. Intézményi terület: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések
elhelyezése kizárólag utcabútor igénybevételével lehetséges.
2. Lakóterület
2.1. Nagyvárosias lakóterület: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése kizárólag utcabútor igénybevételével lehetséges.
2.2. Kisvárosias lakóterület: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése kizárólag utcabútor igénybevételével lehetséges.
3. Különleges terület
3.1. Állatkert területe: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése kizárólag utcabútor igénybevételével megengedett.
3.2. Növénykert területe: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések
elhelyezése kizárólag utcabútor igénybevételével megengedett.”
A településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet Szabályozási előírások magánterületekre vonatkozóan című 2.
melléklete kizárólag az alábbi területfelhasználásokon engedi meg reklám közzétételét, valamint reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezését:
„5.14. Közlekedéshez kapcsolódó épület elhelyezésére szolgáló terület, ha az nem a közlekedési területen belül kerül elhelyezésre: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett, kivéve a vasútállomások és buszpályaudvarok területét.
A fenti szigorú reklámszabályozás a településképi rendelet részéről további jelentős korlátozások előírását
nem teszi szükségessé. Az előírások közé az óriásplakát településképi szempontból meghatározó területről
való kiszorítása azonban bekerült.
Az önkormányzati rendelet – jogszabályi lehetőségeivel élve – két esetben felmentést adott az országos szintű
korlátozások alól:
Az egyik esetben a település szempontjából jelentős eseményről való tájékoztatás érdekében.
A másik esetben építési tevékenység idejére, építési reklámháló kihelyezésének engedélyezése céljából.
A felmentés területi hatálya a teljes közigazgatási területre kiterjed. A védelmi kategórián és a településképi
szempontból meghatározó területen belül ettől eltérő szabályozás kidolgozására nem került sor.
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A fenti jogszabályi áttekintéseken túl azok a reklámok, feliratok tekinthetők jó példának, melyek összességében a település kedvező képéhez hozzájárulnak. Az ilyen feliratok nem hivalkodóak, a lényegi információt
hordozzák, nem vonják el túlzottan a figyelmet a vezetésről, ha út menti reklámokról van szó, egyértelműen
és röviden tájékoztatnak. Megjelenésükben visszafogottak, nem túldíszítettek, erős fényhatásoktól mentesek, a szükségesnél nagyobb méretet nem foglalnak el.
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Egyéb műszaki berendezésnek a települések lakóházain megjelenő klímaberendezések, hőszivattyúk kültéri
egységeit, napelemeket és napkollektorokat, riasztóberendezések kültéri tartozékait, valamint a különböző,
hátak falain és tetején megjelenő antennákat tekintjük. Mivel a legtöbb esetben kötött megjelenésű, nagyüzemben előállított termékekről van szó, ezek küllemére, melyet a technológia is meghatároz, a tulajdonosoknak nemigen van befolyása. Éppen ezért az alábbiakban bemutatott jó példák között elsősorban e berendezések elhelyezésére esik a hangsúly, mivel, noha megjelenésüket megváltoztatni nem lehet, elhelyezésükre a tulajdonosok nagy befolyással lehetnek. Olyan megoldásokat tekinthetünk tehát jó példának, melynél
a felsorolt eszközök rejtetten, közterületről nem, vagy kevéssé látható módon jelennek meg, nem feltűnőek.

95

