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TISZTELT ANDORNAKTÁLYAI POLGÁROK, TISZTELT OLVASÓ!

Önkormányzatunk először adja ki Andornaktálya Településképi Arculati Kézikönyvét� Szeretném pár szóban megvilágítani, milyen célból, milyen megfontolások 
mentén született meg ez a kiadvány�

A bennünket körülvevő épített környezetet, a települések épületei, közterei, valamint az őket összekötő utak, hidak és egyéb mérnöki építmények összessége 
alkotja� Mindez egy adott emberi közösség életének és múltjának látható tárgyi lenyomata� Múlt és jelen, amelybe bele szeretnénk illeszteni mindazt, amivel most 
már mi szándékozunk gyarapítani közös örökségünket, a jövőt�
E jövővel kapcsolatos szándékunk viszont nagy felelősséggel jár� A meglévő épített környezetbe egy új építmény létrehozásának egyik legfontosabb szempontja, 
hogy hogyan illeszkedik bele környezetébe, a településkép jelenébe és múltjába� Milyen jövő létrehozására törekszik� Felfedezi-e a körülötte levő táji-és épített 
környezet funkcionális, formai, megjelenési összefüggéseit és sajátosságait� Elismerő alázattal viszonyul-e az elődök teljesítményéhez, vagy kizárólag csak a saját 
vélt vagy valós egyediségére koncentrál, hogy ezzel próbáljon új és idegen jövőt létrehozni� Harmóniára törekszik, vagy csak a saját igazára figyel?
A kérdés már csak azért is nagy súllyal esik latba, mert egy település arculatának az életciklusa sokszorosa az emberének� Azzal a felelősséggel kell építenünk, hogy 
amit ma esetleg elrontunk, azzal még unokáinknak is vesződséget és kárt okozunk�
E kiadvány hangsúlyozott célja, hogy segítséget nyújtson és tanácsokkal éljen� Mert van ugyan építkezésre vonatkozó jogi szabályozás, de lehetetlen minden egyes 
részletre külön-külön paragrafust gyártani, és nem is ajánlatos, mert azzal nem hagynánk teret az emberek egyéni elképzeléseinek, jóra törekvő szorgalmának�
A kézikönyv, amelyet most a kezében tart a kedves olvasó, az épített-és táji környezetünk múlt- jelen- jövő összefüggéseit kutatja, mutatja be, és értékeli, hogy 
minden jóra törekvő ember úgy nyúlhasson szűkebb környezete kialakításához, hogy arra utódai is büszkék lehessenek� A múlt- jelen- jövő összefüggései nem 
állandóak� Megismerésük és bemutatásuk során értékeik változhatnak� Ez egy folyamatosan változó, élő rendszer, amely mindaddig változni fog, amíg a helyben 
élő emberek ezzel foglalkoznak, amíg fontos lesz számukra környezetük arculata�

Kiadványunkat ezúton szeretném figyelmébe ajánlani az Andornaktályán építkezőknek és tervezőiknek, de mindenki másnak is, akiknek véleménye, javaslata, 
vagy még feltáratlan ismerete van róla, és nem utolsó sorban mindazoknak, akik egyszerűen csak szeretnék mélyebben megismerni településünket� Forgassák 
hasznosan lapjait!
         Vámosi László
          polgármester
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A TELEPÜLÉS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA
Andornaktálya, Heves megye keleti-középső részén, az Egri-Bükkalján, Eger és Nagytálya között, a megyeszékhelytől déli irányban fekvő település� A település az 
Eger-patak völgyében, és az azt keletről határoló dombokra, a Bükk-hegység legdélebbi nyúlványára épült� A 260 méteres tengerszint feletti magassága miatt a 
község dombvidéki település� Ez jól megfigyelhető tájképi környezetének látványában is� Szakkifejezéssel élve, területe hegységelőtéri dombság, melynek négy 
jellegzetes magaslata: a Kis-hegy, a Kutya-hegy, a Szél-hegy és a Rózsa-hegy�
Természetes növényzetét erdőtársulások és sztyepprétek alkotják� Erdői cseres tölgyerdőmaradványok, hárs-kőris ligetek, cserszömörcés karsztbokor-erdők� 
Andornaktálya területének majdnem egynegyedét (23%-át) erdők borítják� A természet közeli területek másik jellegzetessége a sztyepprétek előfordulása, 
amelyek növénytársulását a pusztai csenkeszek, árvalányhajak, parajfélék jellemzik� A tájkép változatos, mozaikos szerkezete kellemes látványt nyújt� A település 
szinte minden utcájáról kedvező rálátás kínálkozik az Eger-patak völgyére�
A környék jellegzetes állatvilága elsősorban kisvadakból és madárfajokból áll, de ritkán nagyvadak is előfordulhatnak� Az állattartás nem terjedt el, viszont a 
környező dombok vulkáni eredetű riolittufa-kő alapja kiterjedt szőlőtermesztést tesz lehetővé, amely mára szintén jelentős tájképet meghatározó elemmé vált� 
A település határában talált kőolaj kutak napjainkra kimerültek� Használaton kívüli építményeiknek még jelentős része nem került elbontásra� Ezek kismértékű 
tájképi sebeket okoznak�
A környék rétegvíz és artézi vízkészlete jelentős, melyek a Bükk hegység vizeiből táplálkoznak� Ezekre Andornaktályán is több kutat fúrtak� A gyógyvizek és 
ásványvizek bősége szintén jellemző a területre� A község határában is több 80 C-os hőmérsékletű termálvízlelőhely van� Minősítésük és hasznosításuk eddig nem 
történt meg, de gyógyvíz jellegük nem zárható ki�
Andornak községet 1939-ben egyesítették, az őt északról határoló Kistályával� Ekkor keletkezett a település mai neve: Andornaktálya� Valószínűleg mindkét község 
ősi magját a keleti szélen húzódó riolittufa dombvonulatba vágott barlanglakások és pincék alkották, amelyek ma is láthatók, és jelentős tájképi- arculati értéket 
jelentenek� A dombvonulat és a vele párhuzamosan futó Eger-patak között létrejött település, hosszan elnyúlva használja ki a két tájképi elem közötti területet� A 
község hosszú főutcája (a II� Rákóczi Ferenc út) szervesen köti össze a két, egykor különálló falut�
A település létrejöttére a XI� századból maradtak fenn a legkorábbi adatok, de a környéken talált régészeti leletek alapján, a terület már az őskorban, és azt követően 
is folyamatosan lakott volt� A török hódoltság korában a település többször elnéptelenedett, épített környezete teljesen elpusztult� A pusztítás viszont alig érintette 
a település környezetében meglévő természetes és mesterséges barlangokat, és az azokból kialakított pincéket és barlanglakásokat� A kortárs feljegyzések szerint 
a település lakossága ezeket használva rejtőzött el és menekítette magát� Elhelyezkedésük és jelentős számuk alapján ma is hihetőnek tűnik a régi feljegyzések 
állítása�
A máig fennmaradt épületállomány létrejötte, a templom és a kastély műemlék épületei kivételével, a XIX� század vége, XX� század elejéig vezethető vissza� 
A XX� század falvakra jellemző építészeti irányzatának minden arculati jellegzetessége megtalálható a községben� A legkorábbi időszak épületállománya csak 
helyenként tudott fennmaradni, általában ott, ahol nem volt elég anyagi forrás az épületek átalakítására, vagy bontásuk után új építésére� Ezek a legkorábbi 
emlékek még leromlott és elcsúfított állapotukban is kellemes hangulatot árasztanak: Szerkesztésük, tömegalakításuk és más arculati jellegzetességük, a mai kor 
számára is hordoz hasznosítható és megőrzendő értékeket�
Egy település arculatát nem csak épületállományának és közterületeinek állapota mutatja, hanem a telkek használatának módja és gondozottságuk mértéke is� 
Andornaktályán még ma is jelentős mértékű a gondozott, háztáji jellegű kertművelés� A kertvárosi beépítéseknél már nem a háztáji kertművelés a jellemző, hanem 
az épületek körüli pihenő és látványkertek kialakítása, de a kertek itt is gondozottak, és háromszintű (gyepszintű, cserjeszintű, lombkoronaszintű) növényzettel 
rendelkeznek� A melléképítmények, a telken belüli burkolt felületek, és az utcai kerítések is nagy változatosságot mutatnak� Jellegzetességnek tekinthető viszont, 
hogy az utóbbi idők új építéseinél, és a jelentősebb épület felújításoknál, sok gondot fordítanak az épületek környezetének esztétikus kialakítására és fenntartására�



SARLÓS BOLDOGASSZONY RÓMAI 
KATOLIKUS PLÉBÁNIATEMPLOM
(3399 Andornaktálya, Rákóczi u� 71�)

Falu fölötti temetődombon álló, 
egyhajós, egy homlokzati tornyos 
egyenes szentélyzárodású, a 
szentély felől kontyolt műpala 
fedésű nyeregtetős, keletelt 
templom� Plasztikusan formált 
főhomlokzatán középrizalit� A hajó 
tömege rizalitszerűen kiemelkedik 
az oldalhomlokzatból� A szentély déli 
oldalán kontyolt tetős sekrestye�
A templom 1767-1779 között épült,  
rokokó stílusban� Bejárati kapuján és 
sekrestyeajtaján látható kovácsoltvas 
keretek és szerelvények Fazola Frigyes 
neves műhelyéből származnak� 
Berendezése XVIII� századi rokokó�
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MOCSÁRY-KASTÉLY (HEVES MEGYEI 
ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK 
OTTHONA ÉS REHABILITÁCIÓS 
INTÉZETE)
(3399 Andornaktálya, Rákóczi u� 289�)

Domboldalon álló, téglalap 
alaprajzú, kastélyegyüttes, középen 
egyemeletes, középrizalitos, 
kétoldalt visszaléptetett 
földszintes épületszárnyakkal� 
Ny-i homlokzatának timpanonos 
középrizalitjában egykorú 
domborművek (Marco Casagrande), 
előtte négyoszlopos portikusz, emeleti 
erkéllyel� Belseje teljesen átalakított, 
helyiségek síkmennyezetesek� 
A kastélytól D-re szabadon álló, 
egyemeletes, téglalap alaprajzú, 
kontyolt nyeregtetős, külső lépcsős 
melléképület, D-i homlokzatán 
középrizalittal� 
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GLORIETTE

A kastélypark egykori tavának szigetén álló, kör alaprajzú, 8 toszkán oszlopra 
támaszkodó félgömb alakú kupolával fedett, kőből épült gloriette igen finom 
vonalú, nemes arányú klasszicista építmény� Egykor mesterséges tó vette körül,
amelynek terepformája helyreállított állapotú�
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HELYI VÉDELEM

VOLT PLÉBÁNIAHÁZ, MA EGRI KOLPING CSALÁD SZABADIDŐKÖZPONT
(Rákóczi F� u� 71�, 59/1 Hrsz)

Már 1770‐ben állt: rövidszárú L alakú beépítés, tágas tornáccal, középrizalit 
csonka kontyos fióktetővel, oldalszárnyak 3‐3‐ ablakaxissal, dél felé melléképület 
toldalékkal�
Falazott tufakővel kerített nagy terület

SZENT ANDRÁS ISKOLA KÁPOLNA
(3399 Andornaktálya, II� Rákóczi Ferenc utca 213�)

Az iskolában berendezett kápolnát 1860-ban áldották meg� Hétköznap 
iskolaként szolgált, vasárnapra a „beépített szekrény” ajtaját kinyitva lett 
oltára a kápolnának� A kápolna épülete sokáig Óvoda- Iskola- Öregotthon 
„komplexumként” szolgált�  Azóta már az egyházé az épület, készült egy 
szembemiséző oltár is� 2006-ban az iskolapadok helyett elkészültek a templomi 
padok�
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NÉPI LAKÓHÁZ
(Rákóczi F� utca 176��, 574 Hrsz)

Tipikus füles‐kontyos tornácos népi ház, rövid lakóépület� Homlokzatán 
vakolatdísz, tornác végi bejárati ajtaja és ablakai eredetiek A telken a házzal 
szemben lebontott épület kőfala�
1900 körül épült�

NÉPI LAKÓHÁZ 
(Rákóczi F� utca 199�, 170 hrsz)

Tipikus füles‐kontyos tornácos népi lakóház, rövid lakóépület� Homlokzati és a 
tornácra néző ablakai eredetiek� 1890 után épült�
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NÉPI LAKÓHÁZ
(Alkotmány u� 6�)

Már a harmadik katonai térképen látható, 1880 körüli épület� Tornácos, füles 
kontyos népi lakóház� Eredeti ablakai fennmaradtak� 

PINCESOR
(Rákóczi F� utca 169‐ 171 bővülete 155/1‐5, 156 hrsz)

A főutat szegélyező hegy falába vájt tufapincék sora, jellegzetes bejáratokkal/
ajtókkal�
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MOCSÁRY- SÍR
Mocsáry család sírhelye a régi, lezárt andornaki temetőben található, ami a Rózsa 
utcában fekszik� Az utolsó temetések itt az 1950-es években voltak, a legtöbb 
sír az 1920-as évekből való� A nemzeti sírkert része az itt található Mocsáry Lajos 
síremléke, amelyet emléktáblával jelölt meg az önkormányzat� Annak ellenére, 
hogy magánterület, az önkormányzat rendbetette Mocsáry Lajos feleségének, 
Wesselényi Miklós özvegyének, Lux Annának a sírját is és környékét is�

RÉGI (ALSÓ) TEMETŐ
(Kossuth Lajos utca, temető 76� hrsz)

Kistályai temető a templomkert felett� Ma már lezárt, utolsó temetések 1970‐es
években voltak� Legtöbb sír 1920‐as évekből való�
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SZÁZREJTEKŰ

Az andornak-kistályai községhatáron, a Vezírárok vagy 
Kétágúsvölgy déli oldalában, található a – minden bizonnyal még 
a középkorban – riolittufába faragott soktermes sziklahelyiség, 
a Százrejtekű� A Százrejtekű „borházából” (a bejárati teremből) 
jobbra és balra egy-egy mélyebben fekvő, kisebb helyiség 
nyílik� A felszakadt bejárattal szemben lévő falon egy nagyobb 
méretű ajtónyílás mögött három, egymásba nyíló helyiség 
található� Ezekből további ágak, termek nyílnak� A középsőhöz 
és a borház jobboldali helyiségéhez egy-egy mélyebb szinten 
lévő kamraszerű cella csatlakozik lépcsőzött lejárattal� „Az 
egész pince falazata, mennyezete (boltozata) durva, ritka és 
mély csákányütések nyomait őrzi, eltérően a legújabb korban 
készültekétől� A bejárati nyílások előtt mindkét oldalon a 
kőzetből kihagyott padkákon mély bevágások látszanak, a 
bejárat felső szélein pedig gerendafészkek (?) nyomai� Úgy tűnik, 
ezek az egykori nyílászáró szerkezetet tartották� Több fülkében 
alacsony kőpadka, amire feltehetően kisebb méretű hordókat 
fektették� Néhány helyiség falán kb� szemmagasságban kisebb 
fali fülkék, melyek világítóeszközök és ivóedények tárolására 
szolgálhattak� Egyes helyiségekben a falak kormosak, a pincét 
tehát alkalmasint lakták, menedéknek használhatták�” Ez egy 
lényeges megállapítás, ami közelebb visz a kőzetbe faragott 
teremegyüttes eredeti rendeltetésének megállapításához, 
amelyek véleményem szerint még a tatárdúlás, török hódoltság 
idején mintegy menedékhelyül szolgáltak az Eger-patak menti 
falvak (Andornak, Ugrafalva) lakóinak� 
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KŐHODÁLY

A Gesztenyés, ill� Lyuktető nevű 
területen húzódik a Kőhodály� Bakó 
Ferenc mutatja be tanulmányában: 
a szálkőzetből kifaragott két 
pillérrel tagolt „borházból” több 
helyiség nyílik, melyeket azonban 
elfalaztak� A Kőhodályt egy régebbi 
sziklahelyiségből valamelyik 
földbirtokos Mocsáry alakíttatta 
ki, ágait elfalaztatta, mert birkákat 
tartottak benne, és erre a célra csak a 
kőbe vájt borházat használta� Innen a 
helyiség neve�”



4
TELEPÜLÉSKÉP

A hagyományos település részt tekintve Heves megye műemléki topográfiája 
I� (1978) jól összefoglalja a településképet meghatározó települési szövetet:
„Andornak és Kistálya egyesítéséből keletkezett útmenti falu az Eger patak 
keleti partján, az egermaklári országút mindkét oldalán� Északkeleti részén 
barlanglakásokkal, északnyugati és délkeleti részén részben újabb keletkezésű, 
párhuzamos utcákkal� A település északi peremén a kistályai rk� templom� A 
két falu majdnem összeépült�”
A két településegységet összefogó hosszú főút, a Rákóczi Ferenc utca 
meghatározó szerepű� A XIX� század 80‐as évekig nem volt teljes hosszában 
beépítve�  A főút nyugati oldalát az Eger patakból indított egykori 
malomcsatorna ágak határozták meg, amelyeknek csak „lenyomata” 
észlelhető: Csak a kistályai Dózsa utcát átszelő árok 723/2 hrsz része és az 
Andornak északi részén levő Malom árok tanúskodik létükről� A vízimalmok 
természetesen eltűntek, de a Rákóczi utca északi negyedéből kiágazó 
köz (758/6 és 759 hrsz zsákutca) és a kastéllyal szemben a hozzájuk vezető 
utcák egyértelműen megvannak, utcanevek árulkodnak erről, Malomkert és 
Vízimalom utcák�
A főútról leágazó és párhuzamos utcák már a 2� katonai felmérés térképén 
megjelentek: Kistályán a Dózsa György utca, Kossuth Lajos utca, Andornakon 
a József Attila utca� 
A község Eger közelségében természetes városias igényszintre törekedő 
életstílusból fakadóan a régi házállomány teljesen megújult, vagy bontás 
után új épülettel, vagy részleges bontással való újjáépítéssel� Az új építészeti 
formálás részben a „kockaház” típusból kiinduló, részben ajánlott tervek 
adaptálásával, részben helyi tervezői leleménnyel alakult ki a földszint mellett 
az emeletes épületekkel, s ez a sokféleség egységes, vagy kiegyensúlyozottnak 
mondható faluképet nem alakított ki� Összegezve az utcakép rendkívül vegyes�
Folytatólagos történeti beépítési állomány nem maradt fenn, csak egy‐
egy ‐az átépült faluképbebeékelődő régi épület, amelyek fennmaradása 
inkább köszönhető a szegénységnek, mint tudatos értékmentésnek� Ezért 
a kimutatható régi épületek állaga több esetben gyenge, egy‐két esetben 
kimondottan rossz�



Lakó karakter

Településközpont karakter

Pincék, présházak

Hétvégiházas karakter

Gazdasági karakter

Vízfolyások

Egyéb területek

ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK
5
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LAKÓ KARAKTER

A falu legtöbb utcképe igen vegyes� A 
lakóházai között megtalálhatók a füles 
hosszúházak, ’60-as évek kockaházai, a 
’80-as évek környékén épült F+1, vagy F+1+T 
szintszámú nagyobb családi házak� Az 
építészeti útmutató ennek megfelelően nem 
magára az egész karakterre tesz ajánlásokat, 
hanem az egyes épülettípusokra�
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FÜLES HOSSZÚHÁZAK

A 19� század végéig kialakult, hagyományosan földműves, szőlőműves 
életformához tartozó épületállomány jellemzője a fésűs beépítés, tornácos népi 
lakóházak� Az épületek gerince többnyire merőleges az utcára, kétoldali vállban 
végződő kontyolt tetővel készült�  Ezt a típust szoktuk “füles házként” emlegetni, 
mely a  ’30-as évektől jellemző, amikor a  falu vagyonosodó gazdáinak portáin 
megindult polgárosodás városiasodás egy újfajta homlokzati formálást alakított 
ki� Vélhetően a célja az volt, hogy a család módosabb, tehetősebb anyagi 
helyzetét kifelé megmutassák� Ekkor az utcai homlokzat sokkal díszesebb, 
kisvárosias karaktert kezdett felvenni, ami a nagyobb ablakokban a díszes ablak 
és főpárkány-keretezésben jelentkezett� Ezek jellemzője a hármasablak is� 
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’60-AS ÉVEK KOCKAHÁZAI

Az 1950-es évek közepén a második TSz-esítéskor a földtől elszakított vidéki 
lakosság mintaként tekintett a kisvárosi, kispolgári, gazdatiszti, vidéki kisnemesi 
(vagy ezek mind együttesen) háztípusokra (utca vonalától visszahúzott, utca 
fele kétszobás, szabadon álló háztömeg)�
A kényelmesebb élet vágyának, az emelkedési ösztön erejének megvalósítója 
volt ez a típus� Kielégítette a természetes komfortigényeket, hogy legyen két 
szoba egymás mellett, méghozzá az utcai oldalon� Létrejöttét célszerűségi 
és a helyi adottságokból következő szempontok határozták meg� Elterjedt 
a kétmenetes, rövidebb gerendákkal fedett, négyzetes alaprajzú ház, ami a 
legkisebb külső felület révén még gazdaságos is� A cserép- vagy palatetőt 
kisebb hozzáértéssel is elkészítették� Az anyaghasználatban szinte kizárólagos 
a kőporos vakolat, pozitívum, hogy a színek nem harsányak, visszafogottak� 
Ez a sátortetős kockaház a vágyott igények kielégítője lett� Típusa futótűzként 
terjedt el az egész országban, építése össznépi mozgalommá vált�
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NAGYOBB CSALÁDI HÁZAK

Az álatlában magasabb, földszint + tetőtér beépítésű, 
nagyobb családi házak leginkább a település andornaki 
részén terjedtek el (pl�Hild és Petőfi utca)� Sok esetben 
utcafronti garázzsal, beállóval nyílnak a közterületre�
Éles szemmel nézve ugyanakkor ezek az épületek sem 
egységesek, megkülönböztethetünk két nagyobb 
csoportot� Az egyik az 1980-1990-es évek tájékán épült, 
nagy méretű, gyakran a kockaházak továbbfejlesztésé-
ből létrejött emeletes, vagy megemelt térdfallal beépített 
tetőterű családi házak, melyek a már geometrikusan 
kiosztott telkeken igen sűrű beépítést és légtérarányt 
eredményeztek� De megtalálhatóak a zártsorúan beépült 
sorházak és a nagyobb, több lakásos társasházak is�  
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Egy, az előbbiektől léptékében eltérő csoportot jelent a Nagykerttel szomszédos 
Kastélykert, Vizimalom és Malomkert utcák tömbje� A legújabb, 2000-es évek 
után kialakított lakótelkek ezek, melyek csak részben épültek be� A nagyméretű 
házak építési mániája megszűnt, helyettük jöttek a látszólagosan „igényes”, értsd 
különleges, újabb divatú, nagy tömegtagoltságú, más országok hagyományait 
követő, (onnan jönnek az alkalmazható építőanyagok és szerkezetek is) 
díszítőelemekkel zsúfolt vagy ellenkezőleg, minimális formai kialakítású házak� 
A telek használata jellemzően pihenőkert, kiskert� A rendezetlenséget fokozza a 
foghíjtelkek, valamint a kialakulatlan közterületek látványa�
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TELEPÜLÉSKÖZPONT 

A település központját a Hivatal 
és környéke jelenti� Jelenleg nincs 
egységes arculata, a parkoló, 
a gazdasági jelleg a leginkább 
meghatározó� A központban 
megtalálható a pékség, az orvosi 
rendelő, a Hivatal, a gazdasági 
telephely� A tér másik oldalát egy 
élettelen, zárt pincesor jelenti� 
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HÉTVÉGIHÁZAS KARAKTER

A településtől keletre, a belterület 
folytatásaként, a Marinka utca végén 
már hétvégiházas épületekkel 
találkozhatunk� Nagyobb, hasonló 
összesfüggő területek még a vízmű 
környéki utcák és  településtől 
teljesen elszakított Mihálynagytető� A 
hétvégiházas területeken gondozott, 
szép kerteket, veteményeseket 
találunk, a funkciónak megfelelő 
kis, általában könnyűszerkezetes, 
egyszerűbb épületekkel�
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PINCÉK, PRÉSHÁZAK

A község földrajzi adottságaiból 
adódóan jelentős a tufás kőzetű 
hegyoldalakba vájt pincék soros, 
utcaszerű elhelyezkedése, amely a 
belterülettel szoros összefüggésben 
van, mint karakterterület�
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GAZDASÁGI KARAKTER
Andornaktálya településképet 
meghatározó telephelyei 
több csoportra oszthatóak: a 
lakóterületekbe ékelődve, azokhoz 
közel eső kisebb, de működő gazdasági 
létesítmények, pl� a Tüzép, a Hivatal 
szomszédságában található telephely 
vagy a régi Tufa telep és a még be nem 
indult, csak az építés lehetőségével 
rendelkező vagy már nem működő 
gazdasági területek� Mind a két 
csoport meghatározása fontos, 
mert a jővőben a település arculatát 
jelentősen meghatározhatják� [1]   TÜZÉP

[2]   KIS RÉT DŰLŐ GAZDASÁGI ÉPÜLETE



ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
Az építészeti útmutatóban általános és az 
egyes karakterekre vonatkozó részletes 
ajánlásokat fogalmazunk meg� Igyekeztünk 
olyan szemlélettel kialakítani az útmutatót, 
hogy annak gátját ne az anyagi lehetőségek 
jelentsék� Szemléletformálás, arányok 
megfogalmazása a cél� Sok esetben például 
egy szín kiválasztása nem jelent többlet 
anyagi terhet, de jelentősen meghatározza 
az egész utca, település arculatát� Az épített 
környezet nagyban befolyásolja az ember 
viselkedését, érzelmeit� Sokszor nem is tudjuk 
megfogalmazni, egy diszharmonikus utca által 
keltett zavaró, nyugtalanító érzés forrását�  
Ugyanakkor a harmonikus utcasor látványa 
jóleső érzést kelt, megnyugtat� A harmonikus 
utcakép megteremtésének mindannyian 
részesei vagyunk�

6
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A TELEPÜLÉSKÉP MINŐSÉGI FORMÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS LAKÓKARAKTERI AJÁNLÁSOK

TELEPÍTÉS

Andornaktálya elhelyezkedéséből 
adódóan az épületek tervezésekor 
a terepre való illesztéssel is 
foglalkoznunk kell� Különösen igaz 
ez az Ostoros irányába a szőlőhegyek 
felé felkúszó utcákra� A felesleges 
munka és többletköltséget jelentő 
talajmunkák (kiemelés, feltöltés)  
helyett az épületeket szinteltolással, 
különböző építészeti eszközökkel 
illesszük a tájba� 
A tervezés kiindulópontja a jó 
telepítés�
A ház telepítésekor illeszkedjünk az 
utcában már kialakult rendhez� A 
településre jellemző oldalhatáron 
álló beépítéssel bár a homlokzati 
nyílászárók elhelyezése korlátozott,
ugyanakkor vitathatatlan előny a 
kíváncsi tekintetek és az áthallások elől 
védettebb intim udvar és a kedvező 
tájolás� Egy jó arányú oldalhatáros
épület egyszerű tetőformájával 
gazdaságos kialakítást tesz lehetővé, 
jól tagolható, és rugalmasan bővíthető� 
Az épület telken való elhelyezésénél 
a helyi előírásokon, a terep és a talaj 
adottságain túl vegyük figyelembe a 
benapozást, a szélirányt, és a kilátást, 
a szomszédok felé való áthallást, 
átlátást� 
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TETŐHAJLÁSSZÖG

Andornaktálya teljes területén 
lakóépület kizárólag magastetővel 
épülhet, melynek haj lásszöge 35-45° 
közötti lehet� Háztartási napenergiát 
előállító kisebb megújuló energiát 
előállító berendezés (napkollektor, 
napelem) a tetősíkba telepíthető, 
hogy a fő utcáról ne legyen látható� 

TETŐFORMA

A falusias házak tetőformája egyszerű� 
A területnek meghatározó arculatát 
adják az egyszerű nyeregtetős házak 
magasított oromzattal valamint 
nyeregtetős, kontytetős házak�
Új házak építésénél nem kívánatos a túl 
tördelt, sok felületből álló, oromfalak 
nélküli tetőforma�  Óvakodjunk a 
múló divatirányzatoktól, mely által 
a településtől idegen, távoli tájak 
építészeti elemei, tetőformái jelennek 
meg� „Manzard-tetős” épület nem 
építhető a településmaghoz tartozó  
területe ken�
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HOMLOKZATKÉPZÉS

A homlokzat megkomponálása, 
az építés, vagy felújítás előtti előre 
gondolkodás, és gondos megtervezés 
segíthet abban, hogy a végső 
eredmény megelégedéssel töltse el a 
benne lakókat és szomszédjaikat� 

Az épületek kialakításakor az első 
lépés a valódi szükségleteink 
megfogalmazása kell, hogy legyen� 
Egy jó alaprajz fenntarthatóvá teszi 
az épületet, de a családi életre is 
kihatással van� 
Egy ház mindig egy közösség számára 
készül� Ismerjük meg a táj karakterét, 
jellegzetességeit, a közösség szokásait, 
hagyományait� 
Egy értékálló ház titka a jó 
telepítésben, a méretek és az arányok 
harmóniájában, az ésszerű alaprajzi 
szerkesztésben, valamint az átgondolt 
anyagválasztásban rejlik� 

SZÍNEK, ANYAGHASZNÁLAT

FALBURKOLAT

Az épületek színezésekor a 
hagyományosan kialakult, a 
településkaraktert erősítő, a helyi 
kőanyag vagy faanyag színével 
harmonizáló földszínek, illetve 
a semleges, (meleg árnyalatú) 
törtfehér vagy fehér szín alkalmazása 
ajánlott� Kerüljük a túl sokféle anyag 
használatát, melyek gyengítik egymás 
hatását� Egy épületet legfeljebb 
kétféle színűre színezzünk, melyből 
az egyik a domináns alapszín, a 
másik (az élénkebb, tisztább szín) a 
díszítőszín� Részesítsük előnyben a 
helyi, természetes, szépen öregedő
anyagokat� Mérlegeljük a tartós, 
felújítható, idővel patinásodó 
anyagok használatát az idővel 
értéküket és szépségüket vesztő, 
nem javítható, múló divatokat 
képviselőkkel szemben! Törekedjünk 
az egyszerűségre� Az épületet nem 
feltétlen a ráragasztott divat anyagok 
teszik értékessé� Homlokzatok 
megkomponálásakor kerüljük 
a nyílászárók körüli kő és egyéb 
ragasztott felületeket� Lábazatok 
esetében is vagy vakolt vagy rakott kő 
lábazatot alkalmazzunk� 

CIKLOP

LÁTSZÓ
BETON

MOSOTT 
KAVICS

CSEMPE ZSALUKŐRAGASZTOTT 
KŐ

VAKOLATKLINKER TÉGLA

MELLŐZENDŐ FALBURKOLATOK

AJÁNLOTT FALBURKOLATOK
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FÉNYES 
CSEREPESLEMEZ

EGYENESVÁGÁSÚ
KERÁMIA CSERÉP

HULLÁMPALA

AJÁNLOTT TETŐFEDÉSEK

MELLŐZENDŐ TETŐFEDÉSEK

TRAPÉZLEMEZ

KERMÁMIA
HULLÁMCSERÉP

BITUMENES 
ZSINDELY

HORNYOLT 
KERÁMIA CSERÉP

RIKÍTÓ VAGY 
MINTÁS 

BETONCSERÉP

TERMÉSPALASÍKPALA

TERMÉSZETESHEZ 
KÖZELI SZÍNŰ 
BETONCSERÉP

TETŐFEDÉSEK

Tető anyagának javasolt a természetes 
színű égetett cserép a tájra jellemző 
formavilágban: hornyolt, hódfarkú 
hullám, és hódfarkú sík kivitelben� 
Cserepes lemez hátrányai között 
szerepel, hogy nem lehet javítani, 
egy kis részének a javításához is le 
kell szedni az egészet (szemben a 
cserepekkel, ahol egy-egy darab is 
cserélhető)�

A NAPELEMEK A TETŐCSEREPEK KÖZÉ, AZOK HELYÉRE KERÜLVE 
ÉSZREVÉTLENÜL BÚJJANAK MEG A TETŐN
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KERÍTÉSEK

A településkép szempontjából a 
kerítések kitüntetett szereppel bírnak, 
mivel az épületekhez hasonlóan 
horizontmagasságban „zárnak”, s 
mint vertikális „térfalak” erőteljesen 
jelennek meg az általunk érzékelt 
közterület határfelületeként� Ezért 
felépítésük, anyaguk, struktúrájuk, s 
áttörtségük fontos település karakter 
meghatározó elem�
Felépítésük szerint lehetnek 
tömör, vagy lábazatos kerítések 
kerítésmezővel, illetve előfordulhatnak 
még lábazat nélküli kerítések is� 
Kerítés lábazata max� 60cm magas, 
lehetőleg rakott térségi kő vagy 
épített, vakolt kerítés legyen� De ne 
használjunk ragasztott kő felületeket� 
A kerítésmezők a felhasznált anyagok 
tekintetében osztályozhatók fém 
illetve fa szerkezetűként� Áttörtség 
tekintetében a kevéssé áttört, 
vagy egyáltalán nem átlátható 
kerítések a jellemzőek� Kerítés nem 
lehet nagytáblás fém-, műanyag 
hullámlemez vagy náddal borított� 
A kerítés anyaghasználatát, 
formai megjelenését tekintve 
településrészenként eltérhet, azonban 
mindig igyekezzünk, hogy illeszkedjen 
a táj és az utca karakteréhez, illetve ne 
haladja meg a megengedett 2 métert� 

FÉM KERÍTÉSEK

Viszonylag gyakran előfordulnak jelentősen 
áttört kovácsoltvas vagy egyéb fémszerkezetű 
kerítésmezők is�

A következőkben felsoroltak felhívják a figyelmet a
településképbe illeszthetőségi szempontokra:
•	kerülendő a vízszintes tagolás
•	ugyancsak kerülendő a cső vagy henger 

keresztmetszetű anyagok alkalmazása
•	célszerű kerülni a gazdag hagyományostól 

eltérő motívum rendszert (modern, figurális, pl� 
napsugár motívumok stb�) világos, vagy fehér 
színnel kombinálva

•	kerülendő a hullámlemez (hullámpala), 
alumínium lemez (festés nélkül) alkalmazása

•	ne használjunk gyékényt a belátás meggátlására
•	zártszelvény szerkezetű kerítésmező, mint 

kompromisszumos megoldás szóba jöhet, de 
csak sötét pasztell színnel, függőleges tagolással

•	kerülendő a huzalos, drótfonatos kerítés
•	javasolt a hagyományos kovácsoltvas kerítés, a 

hagyományoknak megfelelő díszítéssel, esetleg 
acéllemezzel kombinált változatban

•	sötét, elsősorban pasztell barna és zöld, esetleg 
szürke színek alkalmazása

•	kerülendők az élénk, telített színek 
•	javasolt egy szín két árnyalatának kombinációja, 

egyes díszítő elemek világosabb árnyalatú 
kiemelésével
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FA KERÍTÉSEK 

A fa szerkezetű kerítések az egykori 
hagyományos falusi kerítések világát 
idézik� Ezért fontos, hogy kialakításuknál a 
hagyományokhoz híven, ahhoz hasonló arányú, 
felépítésű, megjelenésű legyen a végeredmény�
Fa szerkezetű kerítés építésénél, illetve 
átalakításnál a következő szempontokat 
célszerű követni a megfelelő településképbe 
illesztés, a megcélzott falusi karakter erősítése 
érdekében:
•	elsősorban függőleges struktúra, tagolás, 

lécezés
•	megfelelően sűrű lécezés (-35 %-nál kisebb 

áttörtség)
•	egyszerű szerkezet, erőteljes ismétlődő 

formai játékok kerülése a deszkázat 
elemeiben

•	természeteshez közeli színezés (pácolás: 
tölgy, dió, juhar)

•	sárgás, vöröses színárnyalatok kerülése 
(cseresznye, mahagóni, fenyő lazúrok 
kerülése)

•	vékonylazúr, vagy olaj beeresztés 
(vastaglazúr kerülése)

•	olajfestésnél a barna és zöld színek sötétebb 
pasztell árnyalatainak alkalmazása

•	az élénk, telített színek és a fehér szín 
kerülése

•	kerülendő a távoli vidékek népi 
hagyományainak erőteljes megjelenítése, 
mivel az nem része a hagyományos 
helyi falusi karakternek, hagyományos 
formavilágnak

•	javasolt a helyi hagyományos megoldások 
megidézése, alkalmazása
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KÉMÉNYEK KIALAKÍTÁSA

A mai szabályozások miatt gyakori az aránytalanul keskeny 
kémény� Sokszor szerelt, fém kivitelben�
Gázkémény csak burkolt, vakolatlan téglakéményként 
alakítandó ki�

ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEMEK ELHELYEZÉSE

A ház külsején lévő gépészeti tartozékok általában járulékosan, 
s épp ezért esetlegesen, rátétként mutatkoznak� Az antenna, 
mint egy hatalmas tányér sokat takar a homlokzatból� 
Lehetőleg arárendelt homlokzati falra, vagy tetőre helyezzük� 
Ugyanígy járjunk el a klímák, napelemek és napkollektorok 
esetében is�

KÖZMŰELHELYEZÉS

A település teljes közigazgatási területén új közműveket 
légvezetéken vezetni tilos�
Beépítésre szánt területen a villamos-  energia bekötés házi 
hálózati csatlakozását földkábellel kell kiépíteni�
A tervezett egyedi szabályozókat – lehetőség szerint – felszín 
alatti elhelyezéssel kell építeni� Ettől eltérően telepített 
berendezések a telkeken növényzet takarásában helyezhetők 
el, illetve az épületek alárendelt homlokzatára szerelhetők�
Új földgázvezetéket fektetni közterületen és telken belül is 
csak felszín alatti elhelyezéssel szabad�
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 TELEPÜLÉSKÉP MINŐSÉGI FORMÁLÁSÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES AJÁNLÁSOK  TORNÁCOS NÉPI LAKÓHÁZAK
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TORNÁCOK

A tornác népi építészetünkben 
gyakran alkalmazott átmeneti tér, 
ahol a szabadban lehetünk és közben 
védettséget élvezünk az eső, szél és 
napsütés ellen� Kiváló helyszín lehet 
kikapcsolódásra� 
Fontos, hogy a huzamos tartózkodásra
szolgáló helyiség lehetőleg 
benapozott legyen, a napsugárzás 
ugyanakkor hátrányos lehet 
nyáridőben, mert a helyiségeket 
túlságosan felmelegíti� Ez ellen 
a legegyszerűbben átmeneti 
terekkel és árnyékolással lehet 
védekezni� Az évszakonként változó 
napmagassághoz igazodva egy jól 
elhelyezett tornác télen és tavasszal, 
amikor nagy szükség van az 
energiafelvételre, nem akadályozza 
a benapozást, a nyári időszakban 
azonban védelmet nyújt a túlzott 
felmelegedés ellen�
Andornaktálya néhány régi népi 
lakóházánál még találkozhatunk 
ezzel a megoldással, ahol a cseréppel 
fedett nyeregtető alatt bújik meg 
a tornác� A tető szimmetrikusan, 
mindkét oldalt egyenletesen fut 
le az ereszig� Madártávlatból nem 
kiolvasható, hogy tornácos házzal 
állunk-e szemben� 
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AJTÓK, ABLAKOK

Az épületek megjelenését és hangulatát a nyílászárók nagyban befolyásolják, sajátos 
karaktert kölcsönöznek nekik� A zárt épület-tömeggel így nyitunk a külvilág felé, ezért 
nem mindegy, milyen módon tesszük ezt�
A népi építészet házain tömör fából vagy fémből készült, jellemzően kétszárnyú osztott 
ablakokat, ajtókat használtak� Barna, zöld, fehér szín alkalmazása volt a legelterjedtebb� 
Az ablakok színeinek összhangját biztosítsuk az épület többi fafelületével (pl� 
ereszdeszka)� Kialakítása legyen álló téglalap alakú, a boltíves, domború üveges, 
tükröződő ablak, valamint műanyag pálcás ablakosztás kerülendő�  Az ablakok 
szimmetrikus elhelyezése szükséges�
A főhomlokzaton csak egyforma ablakok helyezhetők el� Tornácos népi házak esetén 
külső árnyékolás céljából alkalmazzunk fa zsalugátert vagy belső spalettát�
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FÜGGŐLEGES ARÁNYÚ ABLAKOK ÖSSZEVONÁSA

A tornácos hosszúházak felújításakor az ablakok cseréjénél a következőket tartsuk 
szemelőtt a hagyományos arculat megőrzése érdekében:

Kockaházak esetén is jó eredményt jelenthet az álló arányú ablakok alkalmazása.

Kockaházak esetén a régi hármasosztású ablakok felújíthatók, cserélhetők az 
arányok megtartásával. Az osztás nélküli ablakok nem javasoltak.
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TETŐTÉRI ABLAK- HOSSZÚHÁZ
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TORNÁCOS HOSSZÚHÁZ BŐVÍTÉS

MELLÉK

ÉPÜLET

BŐVÍTÉS 2

BŐVÍTÉS 1

TORNÁC VAGY ERESZ

6M VAGY 4 OSZLOPTÁVOLSÁG

U
T
C
A

   3� ALTERNATÍV 

BŐVÍTÉS

OTÉK OLDALTÁVOLSÁG

[3]   LAKÓHÁZ BŐVÍTÉS

[4]   LAKÓHÁZ BŐVÍTÉS, SAJÓSZÖGED
Építész: MINUSPLUS Építész Kft.
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AJTÓK, ABLAKOK

A kockaházakon jellemzően fektetett téglalap alakú, háromszárnyú osztott ablakokat használtak� Jellemző a nyílászárók körüli szegélyezés� 
Az ablakok színeinek összhangját biztosítsuk az épület többi fafelületével (pl� ereszdeszka, redőny)� A boltíves, domború üveges, tükröződő ablak, valamint 
műanyag pálcás ablakosztás kerülendő�  Az ablakok szimmetrikus elhelyezése szükséges�
A főhomlokzaton csak egyforma ablakok helyezhetők el� Az ablakok kiosztása legyen egyszerű, figyelve a fal súlypontját� A súlyponti tengelyre akkor is figyeljünk, 
amikor egyéb dolgokat helyezünk el a homlokzaton, pl�: vakolat díszek, padlás bevilágítók� Az ablak vagy épp tengelybe essen, vagy tudatosan legyen attól eltérő 
helyen� Tengelytől akár a kissé, egyenlő távolságban eltolt nyílások is diszharmonikus hatást kelthetnek�

A kockaházak ablakainak felújításakor, cseréjekor a mai, osztás nélküli nagyméretű ablakok alkalmazását kerüljük, ha lehetséges és természetes alapanyagú 
megoldásokat válasszunk�
A legkedveltebb külső árnyékoló manapság a redőny� Amellett, hogy árnyékol, hőszigetel és növeli az otthona biztonságát is�  Nyáron a hideg, télen a meleg 
megtartásában van fontos szerepe� Válasszunk belső tokos vagy vakolható tokos redőnyt� Külső tokos redőnyt csak abban az esetben válaaszunk, ha az nem lép ki 
a fal síkján kívülre� Ha csak falsíkból kilépő külső tokos redőny férne el, akkor inkább válasszunk zsalugátert�
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ABLAKOSZTÁS TOLDALÉK NÉLKÜLI KOCKAHÁZON

ABLAKOSZTÁS TOLDALÉKOS KOCKAHÁZON

széles vízszintes nagy ablak bontsuk fel két függőleges 
arányúra

Kockaházak esetében is kedvező hatást érhetünk el a széles nagy ablakok 
felbontásával és az aranymetszés szabályainak megfelelő ablakokra való 
cserélésével�
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TETŐTÉRI ABLAK- KOCKAHÁZ
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ELŐTETŐK

Anyaghasználatot tekintve Andornaktályán a cserépfedés alkalmazása vált 
általánossá, így a rikító színű fémlemezek, illetve a műpala fedések és burkolatok 
kerülendők�
Kockaházak előtetőinél  műanyag/eternit hullámlemez és üveg használatát nem 
javasoljuk� Ezek az anyagok nem illeszkednek jól a falazott szerkezetű házakhoz, 
valamint csúnyán öregszenek� Felületükön könnyen meglátszik a kosz, így 
gyakori tisztítást igényelnek� 
A homlokzatokat ne zsúfoljuk tele előtetővel, erkéllyel� Inkább a negatív 
tömegformálást (kiharapások, beug- rások) részesítsük előnyben� 

Előtetők kialakítási szempontjai:

vékony, ritka pillérek, oszlopok kerülendők
törekedjünk a falazott, vakolt tartóoszlopok használatára
tornác és előtető fedése a főépülettel anyagban és színben egyező legyen
utcai homlokzaton kerüljük a hosszan kinyúló előtetők alkalmazását
a homlokzatokat ne zsúfoljuk tele előtetővel, erkéllyel
a negatív tömegformálást részesítsük előnyben
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KOCKAHÁZ BŐVÍTÉS

Ha kockaházunk környékén nyeregtetős (oromfalas) parasztházak állnak, 
idomulhatunk a tetőnk egy részének oromfalassá alakításával� A tető ilyenfajta 
átalakítása a házat is szebb arányúvá teszi�

Bővítés esetén ne az utcai homlokzatot nyújtsuk, mert ezáltal a ház utcához 
való viszonya megváltozik� A bővítést az utcai homlokzattól hátrébb léptetve, 
legalább 3m elhagyásával tegyük meg, de csak a homlokzat hosszának 
harmadával� A bővítés leginkább javasolt helye a ház hátsó frontja�
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 TELEPÜLÉSKÉP MINŐSÉGI FORMÁLÁSÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES AJÁNLÁSOK             ÚJABB ÉPÍTÉSŰ CSALÁDI HÁZAK

TETŐFORMA

A tetőformák ezen a területen igen 
vegyesek, nincs egy-két jellemző 
tetőforma� 
Az arculat egységesítése céljából új 
lakóépület kizárólag magastetővel 
épülhet, a fő tetőidom hajlásszöge 
25-45% közötti lehet� Oromfalas 
kialakítás ajánlott�
Az összetett, túlságosan tagolt 
tetőformák megbontják az egységes 
utcaképet, építésük nem javasolt� 



ANDORNAKTÁLYA ÉPíTÉSZETI ÚTmUTATó- ÚJABB ÉPíTÉSŰ CSALÁDI HÁZAK /51

ELŐTETŐK 

Az új építések esetén az előtetők 
tervezetten kerüljenek elhelyezésre, 
legyeneke a ház szerves részei� Ne 
utólagos, ideiglenes megoldást 
tükrözzenek� Az előtetők kialakítására 
itt is érvényes, ami a kockaháza esetén�
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AJTÓK, ABLAKOK

Az ablakok ház arculatához illő kialakítása többletköltséggel 
járhat� A mai, osztás nélküli nagyméretű ablakok alkalmazását 
kerüljük, ha lehetséges�
Az ablakok elhelyezési szempontjainak összefoglalása:
•	Tartsunk mértéket az ablakok méretével kapcsolatban, és 

a formájuk is legyen egyszerű� Próbáljunk meg minél több 
tömör felületet meghagyni, a nagyobb áttöréseket a főbb 
lakótereknél koncentrálva, nem elfeledve, hogy ne legyen 
a közterek felől belátás�

•	Az ablakok kiosztása legyen egyszerű, figyelve a fal 
súlypontját� A súlyponti tengelyre akkor is figyeljünk, 
amikor egyéb dolgokat helyezünk el a homlokzaton, pl�: 
vakolat díszek, padlás bevilágítók�

•	Általánosságban a vertikális ablakokat részesítsük 
előnyben a horizontálishoz képest�

•	Az ablak vagy épp tengelybe essen, vagy tudatosan 
legyen attól eltérő helyen� Tengelytől akár a kissé, egyenlő 
távolságban eltolt nyílások is diszharmonikus hatást 
kelthetnek�

Az épület  bejárata legyen jól látható, és építészetileg 
hangsúlyos helyen� Veszélyes, ha a gépkocsival áthajtunk 
a gyerekek által is használt pihenőkerten, gondoljuk át 
a gépkocsitárolás helyét� Fontos, hogy az utca felőli 
homlokzaton megjelenő garázskapuk színükben, 
osztásukban, karakterükben hasonuljanak a többi 
nyílászáróhoz és lehetőleg ne központi helyen legyenek, 
hanem a ház oldalában helyezkedjenek el� 

Aránytalanul nagy ablakok Asszimetrikus nagy ablak Garázs az oromfalon
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TETŐTÉRI ÉS OROMFALI TETŐTÉRI ABLAKOK
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A kiemelt reprezentatív felületek a település életében fontos szerepet játszó 
helyeken kapnak elsődleges szerepet� Ezek a területek a közhasználatú 
térstruktúra olyan elemei, melyeket a falu lakossága és az ide látogatók 
gyakorta használnak� A települések többségében elsődlegesen a főtér tölti 
be ezt a szerepet� Andornaktálya esetében a főtér, a település központja a 
Polgármesteri Hivatal és környéke� A működő, reprezantatív, turisztikai funkciók 
megjelenésének feltétele a közlekedés átgondolása, a jelenlegi parkoló 
áthelyezése, a pincesor megnyitása� A település az elkerülő út megépülésével a 
Rákóczi út forgalmának csökkenésével számol� 
Építészetileg fontos feladat, hogy az épületek közel egységes képet kapjanak 
legalább a színezést, anyaghasználatot tekintve� Az térfalat alkotó épületek 
magastetős kialakítása javasolt� 
A használaton kívüli épületek lebontása javasolt� A vendégforgalom növelése 
érdekében intimebb kiülési, terasz lehetőséget kell biztosítani, akár pergolás, 
lugasos, növény dominanciával rendelkező építményekkel� A megjelenő 
intézmények, szolgáltató, vendéglátó létesítmények cégéreinek, különböző 
feliratainak garfikai összehangolása (színben, betűtípusban, anyaghasználatban, 
a táblák elhelyezésének magasságának és módjának meghatározásában) is 
segítheti az egységes arculatú főtér kialakulását� 
A meglévő funkciók bekapcsolása is fontos feladat lenne� A pékség nem csak, 
mint gazdasági terület jelenhet meg, hanem bekapcsolódva az új koncepcióba 
egy reggelizős, kiülős területet alakíthat ki�

A település arculati kialakításában, a főtér kijelölésében  jelentős szerepet játszik 
a berendezési eszközök kiválasztása� A megannyi funkcionális kiszolgáló elem 
egységes, a hely identitását és egymást erősítő megjelenése központi kérdés� 
A kiemelt, reprezentatív területeken különösen fontos az időtálló, szépen 
öregedő, patinásodó burkolat alkalmazása� Erre legalkalmasabb a természetes 
kő� A helyi kőhöz hasonló megjelenésű, de időtálló, és könnyen beszerezhető 
porfírt javasolt� Ennek kiegészítéseként az általános gyalogos felületekhez 
illeszkedően kisméretű kockakő (4/6 cm) alkalmazása célszerű� A járófelületeknél 
kifejezetten a kis- és nagyméretű szabályos kőelemek használata javasolt�
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Andornaktályán több pincesor és 
présház is található� Fontos feladat 
ezek arculatának megőrzése� Meg kell 
határozni, hogy hol engedélyezhető a 
pincék présházakkal való bővítések� A 
tájhoz és hagyományokhoz igazodva 
kell kialakítani az arculatukat� 
A présházra és pincékre a kis 
ablaknyílások, de széles és 
alacsony ajtónyílások jellemzőek� 
Nyílászáróik fémből, vagy fából 
készülnek� Tetőfedésként a 
minnél természetesebb anyagok 
felé forduljunk� Esetleg a szürke 
betoncserép is használható� Ne 
használjunk hullámlemezt és egyéb 
műenyag/eternit lemezfedéseket�
Burkolatként vagy rakott követ 
használjunk vagy fehér vakolt 
felületeket� Kerüljük a ragasztott 
kőburkolatot�  Előtetők esetében is a 
tervezettség az egyik legfontosabb 
szempont� A pincsor tulajdonosai 
álljanak össze és együtt alakítsák 
ki az előtetőt vagy kerüljék annak 
használatát� 
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A hétvégi ház nem állandó otthon, nem kell, hogy ugyanazt a kényelmet 
biztosítsa� A funkciója a természetközeliség, a szabadság, rövidebb időtartamú 
tartózkodás� Ebből következik, hogy a szükséges terek mérete minimálisra 
szűkíthető�  Az autó árnyékolására egy diófa, vagy egy szőlőlugas is megfelelhet� 
A nyaraló lelke sokkal inkább a nyárikonyha pultjával kiegészített tágas 
fedett-nyitott terasz, mely jó időben a nappali meghosszabbított része, fő 
időtöltések színtere�

Mivel a hétvégi házak nem állandó tartózkodásra szolgának és általában 
a lakóterületektől távolabb helyezkednek el, el kell tehát gondolkodni  a 
betörésvédelmen is� Itt is fő szempont, hogy az alkalmazott megoldás nem 
hasson idegenül az épületen, legyen annak szerves, tervezett része� A tájidegen, 
háznak nem részét képező, indokolatlanul túlméretezett acél – rácsos védelem 
helyett, sokkal inkább a rejtett fémszerkezetű, fával burkolt toló, vagy felhajtható 
zsalutáblákban, vagy sima zsalugáterben gondolkodjunk�

HOMLOKZAT 
•	lábazatkialakítás esetén: falazott, nem ragasztott kőlábazat, vagy 

vakolatszínezés
•	levezető esőcsatorna csak a homlokzat szélére, vagy az előtető oszlopa mellé 

tehető, deszkaborítása nem javasolt
•	anyaghasználata: látszóbeton, fa, helyi kő, a vakolatszínek: fehér, vagy halvány 

földszínek
•	villanyóra szekrények falba süllyesztve, az ablaktábláknak megfelelő 

takarással helyezhetők el

KERÍTÉSEK 
Az áttört kerítések nádfonattal vagy műanyaghálóval való zárása nem megfelelő, 
a belátást inkább honos növények vagy sövény telepítésével akadályozzuk� 
A kertkapu illeszkedjen a kerítéshez és az épület kialakításához, kerüljük az 
embermagas bádog szerkezeteket�

égetett 
agyagcserép

zöldtető korcolt 
fémlemez

TETŐK
•	a terep lejtésétől és a telek alakjától 

függ, a telek hossztengelye és a gerinc 
egy irányú legyen, a tetőgerinc a 
rétegvonalakra merőleges 

•	tető főidoma 35-45 fokos, egyes 
toldalékok lehetnek alacsonyabb 
hajlásúak

•	fedés: zöldtető, hódfarkú, hornyolt 
vörös cserép, állókorcos fémlemez 
fedés

•	fénylő, mázas cserép nem javasolt, 
támogatandó az agyag természetes 
égetett színeiben, fémlemez esetén: 
matt, sötét szürkés árnyalat

•	tetőbeépítés esetén tetősíki ablakok 
kialakítása

TORNÁCOK, ELŐTETŐK
•	vékony, ritka pillérek, oszlopok 

kerülendők
•	tornác és előtető fedése a főépülettel 

anyagban és színben egyező legyen

KERT KIALAKÍTÁS,
 NÖVÉNYTELEPÍTÉS
•	a Nemzeti Park listáján szereplő honos 

és őshonos gyümölcs, zöldség és 
dísznövények

•	gyümölcsfák közül kifejezetten 
ajánlott: dió, szilva, körte

•	medence, nyílt vízfelületű tüzivíz-, ill� 
víztároló nem helyezhető el

AJÁNLOTT FALBURKOLAT

AJÁNLOTT TETŐFEDÉS

fa vakolat látszóbeton
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[6]   ALMAGYAR ÉRSEKI SZŐLŐBIRTOK
[5]   HTTP://TINYHOUSEBLOG.COM/
WP-CONTENT/UPLOADS/2016/05/
AVAVATINYHOUSE-EXTERIOR-663X530.JPG

[7]   HTTP://SMALLHOUSESWOON.COM/WP-
CONTENT/UPLOADS/2015/02/F-HOUSE-LODE-
ARCHITECTURE-1.JPG

[8]   HTTPS://CDN.FRESHOME.COM/WP-CONTENT/
UPLOADS/2014/11/MODERN-RESIDENCE-57.JPG
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TELEPÍTÉS, HOMLOKZAT, ANYAGHASZNÁLAT

A gazdasági, nagy alapterületű kereskedelmi épületeknek megvan a maga 
formai és anyaghasználati racionalizmusa, ugyanakkor nemes arányokat kell, 
hogy tükrözzenek� Gazdasági terület, ha belterületre esik, akkor javasolt a 
falusias anyaghasználat; ha külterületre, akkor elfogadhatóak a vakolat és kő 
mellett a modern minőségi anyagok is�  
Javasolt a fogadóépület, bejárat, iroda funkciók nem könnyűszerkezetes, 
igényesebb kialakítása, természetes anyaghasználattal�
Nem elfogadható a rikító színekben pompázó acélvázas csarnokok kihelyezése� 
Homlokzaton – mérlegelve az épület méretét és a környezetben elfoglalt 
helyét, javasolt a környezetbe (égbolt, talaj) olvadó színek, például grafitszürke, 
antracit, vagy a meleg, visszafogott föld színek használata� Kerüljük a csillogó 
felületeket!
Nyílászárók tekintetében a lyukarchitektúrát javasoljuk a nagy egybefüggő 
transzparens felülettekkel szemben� 
Az épületek homlokzatára szerelt bárminemű vezeték, gépészeti szerelvény 
helyét – a kezelhetőség biztosításával – a vezetékek, a szerelvények, a 
csatlakozó dobozok esztétikus takarásával, lefedésével kell megoldani� A 
kapcsolószekrények és a dobozok formáját, színét, helyét az épület stílusához, a 
homlokzat színéhez igazodva kell kiválasztani� 

Amennyiben a technológia megengedi, bontsuk meg az épület tömegét� Ezek 
a telekméretek, már megengedik a különálló elhelyezést� 

KERÍTÉSEK

Tömör beton, fém kerítés használata nem javasolt� A használatból adódóan a 
három szintű növénytakarás ajánlott (ennek megfelelően a sövénykerítés és 
védőfásítás)�
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[9]   GAZDASÁGI ÉPÜLET
Tervező: Jánosi János

[10]   EFT BUDAÖRSI KÖZPONTJA
építész: Paládi-Kovács Ádám, 
fotó: Oravecz István
forrás: http://epiteszforum.hu/atformalt-hagyomany-az-eft-budaor-
si-kozpontja
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KERTEK

A kertek szerepe nagyon fontos a tájkép formálásában, hiszen kapcsolatot teremt 
az épített környezet és a természet között� Egy kert megfelelő kialakításával 
és a gondosan megválasztott növényfajok alkalmazásával könnyedén tájba 
illeszthetjük építményeinket� Mindazonáltal a kert nem csak eszköz a művi 
elemek környezetbe illesztéséhez, hanem egy új és egyedi ökológiai értéket 
képviselő eleme a tájnak�
 
Andornaktályán, de főként Kistályán a lakóterületek kertjei zömében még 
hordozzák magukban a klasszikus falusi kertre jellemző szerkezeti felépítést 
és stílusjegyeket� A falusi ház és udvar elrendezését régebben egyértelműen a 
gazdálkodás szükségleteinek kielégítése határozta meg, amely a mai modern 
nagyüzemi gazdálkodás és fejlett kereskedelmi szolgáltatások korában már 
jelentőségét vesztette, így szükségszerűen a kertek fokozatos átalakulását vonta 
magával� Kistályán a hagyományos falusias beépítésű területen a klasszikus 
hármas osztású paraszti kerteket, illetve azok örökségét látjuk, ahol a lakóház 
és annak kertje a gazadsági udvartól el van választva� Ilyen esetben a gazdasági 
udvar forgalma csak áthalad a ház és a tornác előtti kerten, így az alkalmassá 
válik a lakás kiegészítéséül szánt kert elhelyezésére� 
Általánosságban a kertkialakításnál az épület stílusához, üzenetéhez illeszkedő 
kertépítészeti megoldásokat alkalmazzunk� Az előkertben kerüljük a homlokzat 
teljes takarását, vegyük figyelembe a nyílászárók elhelyezkedését, magas fákat a 
déli kitettségű falak közelébe ültessünk� Kertünkben a növényzet magasságának 
megválasztásakor törekedjünk az emberi léptékhez való igazodásra� 
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UTCÁK, TEREK

UTCÁK

Az utcakeresztmetszet jól tükrözi a telkek és utcák viszonyát, ezért fontos, hogy 
jól használható, harmonikus módon alakítsuk ki� A településkép javításához 
nem szükséges nagy beavatkozás a rendezettség érzésének eléréséhez, a 
közterületek megfelelő fenntartása, a már nem használt közterületi elemek 
elbontása látványos előrelépést jelenthet� Fontos a különböző területek, mint 
járda, zöldsáv, útburkolat megfelelő elválasztása, kijelölése� Erre a szegélyek és 
sövények alkalmazása megfelelő�
A járófelületek, burkolatok kialakítása során a vízáteresztésre, tartósságra és 
az akadálymentességre kell törekedni� A burkolatok színében a visszafogott, 
semleges színeket válasszuk, kerüljük a tarka, tagolt utcakép kialakítását�
Az átutazók a település vonalas elemei mentén haladva alakítják ki a településről 
alkotott képüket� Éppen ezért külön figyelmet kell fordítani az infrastruktúra 
hálózat elemeinek kiépítésére, nyomvonalvezetésére, a felszíni és felszín 
alatti elemek tájba illesztésére� A terepadottságok miatt kiemelten fontos a 
csapadékvíz megfelelő elvezetése, helybeni elszikkasztása�
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ÁRKOK

Az utak és járdák közötti zöldsáv rendszerint a település vízelvezető hálózatának, 
az árkoknak ad helyet� Nagyon fontos, hogy ezek megfelelő tervezésére, 
gondozására külön figyelmet fordítsunk� Lehetőség szerint az utak mindkét 
oldalán alakítsunk ki medret, amely lehet gyepes vagy vízáteresztő burkolattal 
ellátott�
Andornaktályán többnyire beton burkolatú árkokkal találkozunk, melyek 
kialakítása megfelelő, de jelentősen növelik a burkolt felület méretét�  Az árkokon 
átvezető hidak betoncső áteresszel kialakítottak, burkoltak vagy földtakarással 
és gyepesítéssel fedettek� Javasolt a bejárók és átvezetőhidak kialakításának 
egységesítése utcák szintjén�
Ajánlott továbbá az árok környezetének növényesítése, ezzel takarva a 
kedvezőtlen látványú burkolt felületeket�
Ahol lehetséges, javasoljuk a zöld árkok kialakítását, melyek mesterséges 
stabilizálásához a tömör beton elemekkel szemben előnyben kell részesíteni 
a rácsos, vízáteresztő megoldásokat� Ezzel jelentősen javítható a zöldfelület 
és burkolat aránya és az utcakép� Megfelelő növényválasztékkal ma már 
lehetőségünk van évelőkkel is beültetni az árkunkat, ami nagyobb bekerülési 
költséggel és munkával jár, de a gondozása sokkal könnyebb� Ez utóbbira már 
nem csak külföldi, hanem magyarországi falvakból is láthatunk jó példákat� 
Árkaink kialakításánál a következőkre figyeljünk:
•	betonelemes árok esetén mindkét oldalán legalább 50 cm széles, évelőkkel 

gazdagon ültetett sávval takarjunk�
•	virágos kiültetésnél mély karógyökerű, vagy tőlevélrózsás fajokat használjunk 

a jobb vízbeszivárgás biztosítására
•	köztes megoldásként az árkot zúzottköves burkolattal, az oldalakat 

ültetőkosaras kőtámfallal is elláthatjuk

Az utcákon nem javasolt az árkok teljes hosszának fedése parkolókialakítás 
céljából� Zárt rendszerű csapadékvíz elvezetést egyedül a Rákóczi úton 
alkalmazzunk�  
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UTCAFÁSÍTÁS

Andornaktálya fasorokban hiányos� Különösen igaz ez a település gerincét 
jelentő Rákóczi útra� A kisebb utcákban sok helyen a lakók gondozzák a 
zöldsávokat, virágosítják azokat� A fasorok hiánya az előkertek és kertek 
fás szárú növényei miatt kevésbé zavaró� A kedvező településkép elérése 
érdekében fontos, hogy a település kisebb zöldfelületein, teresedésein is 
alkalmazzunk fásítást� Amennyiben a növekedést nem gátolja légvezeték, vagy 
egyéb közműelemek, úgy nagyobb termetű parkfák közül is válogathatunk� 
Alkalmazhatunk juharfákat (Acer sp�), hársfákat (Tilia sp�), csörgőfát (Koelreuteria 
paniculata), illetve a patak közelében vízparti fákat telepíthetünk, mint a fűzfa 
(Salix sp�) vagy a fehérnyár (Populus alba)� Utcafásítás során célszerű a már 
meglévő növényzethez alkalmazkodni, illetve új fajok, fajták alkalmazása esetén 
a terület adottságait a faj igényivel összevetni� Kerülendő a sötét lombú fajokból 
kialakított fasor és az inváziós fafajok alkalmazása�
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ZÖLDFELÜLETEK

A település fontos találkozási pontjai a sportpályák, parkok, közterek, játszóterek� 
Játszótér kialakítása esetén javasoljuk a  fa jellegű játszóeszközök telepítését, 
minden korosztály igényeit kielégítve�
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PARKOK, KÖZTEREK

Andornaktálya életében fontos szerepet játszik a megújult focipálya, a templom 
előtti dísztér és a templom melletti zöld völgy (vásárok helyszíne is)�
A kastély régi angol kertjéből maradt meg a Nagykert, mely még igazi szerepét 
keresi�
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JAVASOLT NÖVÉNYZET

ZÖLDFELÜLETEK
A település utcáinak képében annak ellenére, hogy egy hegyes, dombos 
vidéken járunk, nem, vagy csak minimálisan játszanak szerepet a környező táji 
adottságok� Leginkább a Rákóczi utca mutat sivár képet� A mögöttes „zöld”, mint 
a domboldalak, kertek, hátsókertek látványa a többnyire utcafronti beépítés 
miatt gyakran takarásban van, vagyis az építészeti karakter a zöldfelületek 
minimális mennyisége miatt domináns szereppel bír� 

LOMBKORONASZINT
A fák mennyiségét mindenképpen növelni lenne célszerű� Az utcák 
térfalainak rendezettségét biztosítják a fasorok, melyek kellemesebbé teszik 
a közterületeken tartózkodást és pozitív ökológiai hatásaik vannak� Ahol a 
közművek lehetővé teszik, ott kialakítható akár kétoldali fasor is, ahol erre nincs 
lehetőség, ott egyol dali fasort javaslunk� Ezáltal csökkenne az utcaképben a 
légvezetékek és azok oszlopainak dominanciája, valamint az épületállomány 
sokféleségéből és sokszínűségéből adódó rendezetlen érzet� A fasorok további 
pozitív hozadéka az árnyékvetés, mely mind az utcán sétáló gyalogosok számára 
előny nyáron, mind a parkoló gépjárművek számára�

Fajok tekintetében a légvezetékek környezetében alacsony törzset és 
lombkoronát nevelő útsorfák ültetése javasolt: 
- Gömbjuhar (Acer platanoides ’Globosum’)
- Virágos kőris (Fraxinus ornus)
- Berkenyék (Sorbus sp�)
- Galagonyák (Crataegus sp�)
- Díszcseresznyék (Prunus serrulata)
- Kínai díszkörte (Pyrus calleryana ’Chanticleer’)
- Hússzínű vadgesztenye (Aesculus x carnea)
A fentieken kívül  a településen a gyümöcsfák, és a hárs telepítése javasolt� 
Színes vagy tarka lombú fák, díszövények (vérszilva, tarka levelű kecskerágó 
stb�) ültetés nem ajánlott� A Thuja és hamisciprus, Leylandi ciprus, illetve az 
ezüst és lucfenyő, illetve ezekhez hasonló „karácsonyfa” típusok is ellenjavaltak 
a közterületeken fasorként� 
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CSERJESZINT

Közbiztonsági és praktikus okok 
miatt a cserjék ültetésekor elsősorban 
az alacsony talajtakaró vagy olyan 
fajokat célszerű alkalmazni, melyekből 
alacsony nyírt sövény nevelhető� 
Az örökzöld, vagy télizöld fajok 
előnye, hogy télen is díszítenek, 
de a dús virágzású törpecserjék, 
félcserjék is előnyösek: törpe fagyal, 
japán kecskerágó, talajtakaró rózsa, 
törpemandula� 
A középmagas, magas cserjék 
alkalmazását lehetőleg kerülni kell� 
Ahol kis fáknak már nincs hely, ott a hely 
adottságait mérlegelve nagytermetű 
bokrok vagy bokorfák ültetése esetleg 
megengedhető, de csak korlátozott 
számban és úgy, hogy az alsó ágakat 
idővel el kell távolítani, egyfajta törpe 
fává neveléssel� Erre alkalmas fajok pl�: 
hibiszkusz, az orgona, a birs� 
A főúton cserje ültetésre a helyszűke 
miatt, csak korlátozott mértékben van 
lehetőség� A cserjefelületek helyett 
általánosságban szerencsésebb a 
félcserjék vagy évelők telepítése, mivel 
velük sokkal karakteresebb hangulat 
idézhető meg� 

ÉVELŐK, FÉLCSERJÉK

A falusi karaktert az évelők és félcserjék faj 
gazdag ültetésével erősíthetjük leginkább� 
Az évelők ötvözik az egynyári virágok és a 
cserjék hasznos tulajdonságait� Elsősorban a 
félcserjék, de egyes évelők közt is akad olyan, 
amely egész éven át díszít, levele áttelel: 
örökzöld orbáncfű, levendula, szívlevelű 
bőrlevél, fürtös pálmaliliom, hamvas és 
zöld cipruska, kis és nagy meténg vagy az 
orvosi zsálya� Ezek a fajok általában teljesen 
beborítják idővel a talajfelszínt, ezért jóval 
kisebb fenntartást igényelnek társaiknál�
Az évelők fenntartás (elsősorban víz) igénye 
termett talajon jóval kisebb, mint a cserépbe, 
vagy ládába ültetett egynyáriaké, ezért jóval 
nagyobb és látványosabb felületeket lehet 
gazdaságosabban „üzemeltetni”� Ezért ahol 
erre mód van (pl� árokpartok) célszerűbb, 
és a faluképben is eredményesebb évelő 
ágyásokat létesíteni az elszórt virágládák, 
vagy ültető edények helyett�
Virágszínek tekintetében célszerű a 
szomszédos színeket (lila-rózsaszín, sárga-
narancssárga), vagy a komplementer 
színeket (kék-sárga) egymás mellé ültetni� 
Igen erőteljes karakterhordozó megjelenést 
érhetünk el a szárazságtűrőbb fajok egy 
csoportba ültetésével (nem a patakpartra) is� 
Itt a szürkés árnyalatú, apró, szőrös felületű 
esetleg pozsgás levelek a célra vezetőek, mint 
a sziklakerti növényeknél is� Itt kaphatnak 
helyet gyakran egyes fűszernövények is 
(pl� zsálya, kakukkfű), de a vékony szálú, 
elsősorban szürke levelű fűfélék is� 
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BERENDEZÉSEK

A település arculati kialakításában jelentős szerepet játszik a berendezési 
eszközök népes tábora� A megannyi funkcionális kiszolgáló elem egységes, a 
hely identitását és egymást erősítő megjelenése ezért központi kérdés� A padok, 
információs és eligazító táblák, a szemetesek, kutak, virágládák, terelőkorlátok, 
pollerek fokozatos alakításával, cseréjével elérhető a jelenlegi meglehetősen 
heterogén, kissé széteső kavalkád helyett egy egységes, modern falusias 
hangulatot árasztó környezet megteremtése�

Az említett falusi karakter kialakításához célszerű a fémből készült berendezések 
számát a szükséges minimumra redukálni, és azok anyaghasználatánál kerülni 
a „túldolgozott” rozsdamentes, vagy alumínium felületek alkalmazását� A 
tömöracél idomok például sokkal előnyösebbek (lásd kiesés gátló korlátok, 
kovácsoltvas kerítések), mint az idomacélok�

A berendezési tárgyak kialakításánál általánosságban a következő elveket 
célszerű figyelembe venni:
•	koncentrált megjelenés
•	anyagféleségek számának redukálása
•	berendezések stílusának összehangolása
•	a funkció és a forma összhangja, harmóniája
•	vandálbiztosságra való törekedés
•	fenntarthatóság és olcsó üzemeltetés
•	arányosság a funkció, anyaghasználat, az érték és élettartam között
•	a környezet és a berendezés összhangja

Felületkezelésnél az alábbi szempontok fontosak:
•	természeteshez közeli színezés (pácolás: tölgy, dió, juhar) sárgás, vöröses 

színárnyalatok kerülése (cseresznye, mahagóni, fenyő lazúrok kerülése)
•	vékonylazúr, vagy olaj beeresztés (vastaglazűr kerülése)
•	olajfestésnél a barna és zöld színek sötétebb pasztell árnyalatainak 

alkalmazása
•	az élénk, telített színek és a fehér szín kerülése
•	a megfelelő árnyalat kiválasztása után annak egységes használata
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HIRDETÉSEK,        REKLÁMTÁBLÁK
Fontos a könnyen érthetőség és figyelemfelkeltés, de egy 
szolidabb színvilágú, jó grafikát is észrevesz és elolvas az, 
akinek tényleg szüksége van a hirdetett szolgáltatásra� 
A hirdetések helye és mérete összefügg�  Ha olyan 
helyet választunk, amely közel esik  az érdeklődőhöz, 
akkor a méret jelentősen csökkenthető� Reklám-, illetve 
hirdetés elhelyezése közterületen csak utcabútoron – 
utasváró, pavilon, információs vagy más célú berendezés 
– lehetséges� A településen 1 m2-t meghaladó méretű 
felirat, hirdetőberendezés az épületek közterületről látható 
homlokzatain, tűzfalain, vagy kerítésen, előkertben, 
valamint fásított köztéren, közkertben, közparkban nem 
helyezhető el� Építményeken, kerítésen az adott épületben 
működő szervezettel, céggel, tevékenységgel kapcsolatban 
a következő hirdető-felületek, - berendezések helyezhetők 
el:
cégtábla, cégér,  címtábla,  saját vállalkozást népszerűsítő 
berendezés, felület�

Cégérek síkban helyezhetők el a homlokzaton, azok 
földszinti sávjában� Elvetendő minden olyan szerkezet 
alkalmazása, amit magáért a hirdetés céljáért építenénk� 
Mindemellett igyekezzük kerülni a harsány színek 
alkalmazását� 
Használjunk időjárásálló bevonatot, főleg a hirdetés eső és 
pára elleni védelme érdekében� 
Kerüljük a neonnal megvilágított, valamint led-kijelzős 
reklámfelületeket� Az erős fény zavarhatja a szemközt 
lakókat� A fények színe erőteljesen elüt a természetes 
színektől� A villogás, vibrálás figyelemfelkeltő ugyan, de 
egyúttal kellemetlen, zavaró is a szemnek� 

A házszámozás legyen jól látható, könnyen észrevehető� 
Jó, ha a település egy egységes karaktert ki tud alakítani�





IMPRESSZUM

MEGBÍZÓ

ANDORNAKTÁLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

3399 Andornaktálya II� Rákóczi Ferenc út 160�

http://www�andornaktalya�hu/

Vámosi László polgármester

Szabó László főépítész

SZERZŐK

GENERÁLTERVEZŐ: Poltrade Bt�

KIADVÁNYSZERKESZTÉS: Poltrade Bt�

Az 5� fejezet grafikus ábrái a Lechner Tudásközpont honlapjáról származnak, http://tak�lechnerkozpont�hu/, 

valamint Balaton-felvidéki építészeti útmutató c� kiadványból (szerző: Krizsán András, 2014)

MEG NEM NEVEZETT FÉNYKÉPEK FORRÁSA: Poltrade Bt� 

BETŰTÍPUS: Open sans, Titillium

KÉSZÜLT: Magyarország kormánya előírása alapján, önkormányzati megbízásból, a településkép védelméről szóló 2016� évi LXXIV� törvényhez kapcsolódóan�

A negatív példákhoz használt képek nem Andornaktályán készültek!

„Jelen kiadványt, annak képviselő-testületi elfogadását követően, a település önkormányzata átdolgozás, javítás, kiegészítés, (összefoglalóan: módosítás) céljából szabadon 
felhasználhatja és megváltoztathatja, illetve ezeket a feladatokat harmadik személlyel elvégeztetheti� Az eredeti tervanyagban lévő fotók és szöveges munkarészek – a 
polgármesteri köszöntő és a település általános bemutatása című munkarészek kivételével – más kiadványban nem használhatók fel�”


	Tartalomjegyzék
	A TELEPÜLÉS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA
	örökségünk
	Műemlékek
	Helyi Védelem

	Településkép
	ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK
	lakó karakter
	Településközpont 
	Hétvégiházas karakter
	Pincék, présházak
	Gazdasági karakter

	építészeti 
	útmutató
	A településkép minőségi formálására vonatkozó általános lakókarakteri ajánlások
	 településkép minőségi formálására vonatkozó részletes ajánlások		tornácos népi lakóházak
	 településkép minőségi formálására vonatkozó részletes ajánlások				Kockaházak
	 településkép minőségi formálására vonatkozó részletes ajánlások             Újabb építésű családi házak
	 településkép minőségi formálására vonatkozó részletes ajánlások             		település Központ

	Településképet formáló közterületi zöldfelületek 
	Kertek
	UTCÁK, terek
	Javasolt növényzet

	HIRDETÉSEK,        REKLÁMTÁBLÁK

