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Kedves Olvasó!

A 2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről markáns változást hozott mindennapi
életünkben, hiszen egy rendezettebb jogszabályi környezetet teremt az épített- és táji
környezet számára a településeken. Ez azt is jelenti, hogy a településkép védelméről minden
településen, immár külön, helyi rendeletet kell alkotni, ami a helyi építési szabályzat mellett
fontos szabályozó elem lesz főként az építkezések, átalakítások, felújítások során. A helyi
településképi rendelet megalkotásához, jelen Településkép Arculati Kézikönyv nyújtja a
szakmai alapot.
A Kézikönyv, amit most kezében tart, egy olyan útmutatót jelent, ami közérthető formában
hivatott elmondani és elmagyarázni, azokat az építészeti irányokat és javaslatokat, amit a
település épülő, fejlődő jövőjében majd az itt élők és a beruházók számára alapul kell venni.
Többnyire a „Hogyan?” kérdésre ad egzakt választ, a településen már fellelhető jó példákkal
és egyéb magyarázó ábrákkal. Célja, a közérthetőség, a mindennapi felhasználást szolgálja és
segíti.
A Kézikönyv egyik legfőbb célja tehát az értékmegőrzés, az épített örökségünk, múltunk
megőrzése és annak, jövőbeliségének szilárdabb alapokra helyezése. Bízunk benne, hogy a
Kézikönyv valóban használható lesz Ön számára és megfelelő alapot biztosít arra, hogy
sikeresen megvalósítsa céljait, ezzel is gazdagítva a települést!
Reméljük, a Kézikönyvet tovább bővíti majd jó példával, ezzel is segítve a Kézikönyv és
egyben a település folyamatos fejlődését!

Virág Attila
geográfus
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MIKLÓSI BEMUTATÁSA
Miklósi
a
Kelet-Külső-Somogy
erdősült dombvidék mezőgazdasági
kultúrtáj értékes talajokkal és
különféle gazdálkodási formák
művelésére alkalmas kitettségű
lejtőkkel rendelkező aprófalva.
A Koppány-patak völgyében 2014ben tíz település összefogása
mentén
alakult Koppányvölgy
Natúrpark határán elhelyezkedő
település az észak-déli irányú Zicsipatak mentén húzódik.
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A Balatontól kevesebb mint fél óra autóútra fekvő település legközelebbi M7 csomóponttól
számított távolsága is csupán 23 km. A járásközpont Tab, mint legfontosabb ingázási célpont
(KSH, Lechner Tudásközpont) 14 km-re található.
A javuló elérhetőség, de főbb útvonalaktól való távolság, megmaradó érintetlenség
Somogy megye kiterjedt területein előnyös az ökológiai szemléletű, aktív kikapcsolódást
kínáló fenntartható, eredeti táji potenciálokat megőrző programturizmus számára. A már
említett Koppánvölgy Natúrpark mögötti szellemiség egyik fő célja is ennek fejlesztése,
aminek alappillére az épített és természeti környezet értékeinek megismertetése, megóvása.
A komoly szőlőtermesztési és borkészítési hagyományokra építkező egészséges települési tájjal
rendelkező kistelepülésen ma a külföldi utazók körében is kedvelt kempingterület és szálláshely is
található.

Történet, településfejlődés
A falu múltja a 14. századra nyúlik vissza, már ekkortól tudunk egy Alsó-Miklósi és FelsőMiklósi néven ismert kettős magvú településről. A hódoltság idejében, ahogy a térségben
jellemzően szinte minden kisebb település, Miklósi is elnéptelenedett. Az újrakezdést
felvidéki tótok, magyarok kezdték, ám a 18. század elején németajkú népesség érkezett
először az anyaországból, majd tolna megyei áttelepülések is ismeretesek. A kedvező
feltételeknek köszönhetően Miklósi szépen fejlődött, 1785-re népessége 448 főt számlált.
Az újraszerveződő falu ismét két magterületen
indult növekedésnek. A Nágocsi út mentén, a
Zicsi-patakra merőleges fésűs rendszerű
szalagtelkes útifalu jelleg templomával
nagyobb
népességkoncentrációval
bírt.
Eleinte még némi orsós kiszélesedése is
megfigyelhető volt, ide állatokat hajthattak ki,
vásárokat tarthattak itt, ám ez a formáció
később eltűnt. A másik központ a patak
túloldalán,
szintén
hegyoldalban,
ám
organikusabb, halmazos módon formálódott.
Ez főként a mai Hegyi utcát és térségét
érintette, már egyértelműen a szőlőterületek
közelsége hívta életre.
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A következő század közepére Miklósi
népessége ugyan nem ugrásszerűen, de
szépen gyarapodott, igazi fénykorát a
19. század végi kivándorlási hullám előtt
élte, ekkor már 700 főnél is többen éltek
itt. A település szövetében azonban
jelentős változások nem történtek,
leginkább az organikus tag tudott
bővülni, de szép számmal létesültek
pincék és présházak is. A település
méretéhez,
kiterjedéséhez
képest
kifejezetten nagy kertes területeket
hívtak életre.
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Jellemző a falura, hogy egy ideig a sorozatos megrázkódtatások, nehézségek, mint a 19.
század végi általános kivándorlási hullám, majd a rákövetkező világégés pillanatnyilag
megtörték ugyan a fejlődést, ám ezekből hamar talpra tudtak állni a közösség tagjai. A
második világháború az építészeti arculatban is jelentékeny nyomot hagyó német lakosság
kitelepítését hozta, ezt követően az államszocialista időkben létesült TSZ az új
betelepítésekkel együtt sem volt képes a népesség megtartása, a kisparcellás kertművelés is
jelentősen visszaesett. Miklósin a népességsúlyából vesztő útifalu jellegű településrész
mellett az új főbb útvonal mentén, a korábbi kialakult szerkezetre merőleges egyutcás,
sátortetős típusházak tarkította vegyes utca jött létre. Az egyszintes építkezés azonban
megmaradhatott, sőt a négyzetes alaprajzzal ellentétben az „L” alakú típus vált elterjedtté.
A legutóbbi időkben azonban a Rákóczi utca északkeleti, kiemelt, a falu egyéb szövetétől
némileg elkülönülő oldalán részben már újépítésű kétszintes házak alkotta szomszédsági
terület jött létre, de ugyancsak északon, a belterület határán pontszerű megjelenés is
található, valószínűleg a helyhiány miatt itt várhatóak a jövőben további építkezések.
A falu állandó népessége az elmúlt években összességében növekedni tudott, 2018 elején 227 fő volt
(KSH).
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ÖRÖKSÉGÜNK,
BÜSZKESÉGEINK
Épített környezet, települési táj
Miklósi területén országos jelentőségű
műemléki védelem alatt álló művi,
természeti örökségelem nem található. Az
egykori templom mellett azonban 1894-re
felépült a mai római katolikus templom. A
falu egyik legmagasabb pontján tornyosuló
épületről és Miklósi történetéről 100. életéve
alkalmából Dr. Sipos Imre és Galbay Jenő
József könyvet is írt.
Maga templom és szakrális környezete, az előtte
álló kereszt és az első világháborús emlékmű helyi
védettséget élveznek:
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A Szentháromság szobor és a
Rákóczi úti kereszt mellett
számos népi építészeti arculatú
és egyedi tömegformálású
lakóház is helyi védelmet élvez
(jobb oldali ábra). Miklósi
egyedi tájérték kataszterrel is
rendelkezik, amiben védett
utcaképpel is találkozhatunk,
ami
jelen
dokumentum
szempontjából is igen fontos.
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A települési táj meghatározó elemi azok zöldterületei, kiterjedt zöldfelületei. A falu
központjában sportpálya és a ligetes szabadidőpark egységet alkot a vele szemben
elhelyezkedő fás kempingterülettel:

Természeti környezet
Miklósi közigazgatási határain belül nem található a
Nemzeti Ökológiai Hálózathoz tartozó elem, sem
Natura 2000-es terület, ám ettől eltekintve főként
déli határrészein kiterjedt akácos és akáccal,
fenyővel elegyített cseres tölgyerdő tömbök
találhatóak.
A településkép és a természeti környezet, valamint
a megművelt kultúrtáj komplex érték, az Országos
Területrendezési Terv alapján a falu jelentékeny
része tájképvédelmi szempontból kiemelten
kezelendő terület (az ábrán kék színnel). E területek
tulajdonképpen a Zicsi-patak és a Pernec-patak
mentének, valamint a hozzájuk kapcsolódó lankás
domboldalak összességei.
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TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL
MEGHATÁROZÓ, ELTÉRŐ
KARAKTERŰ TERÜLETEK

11

4

1. Ófalu
2. Átalakuló falusias területek
3. Pincesorok, kertes területek
4. Gazdasági területek
5. Természeti területek, egyéb külterület

Ófalu
A hosszú szalagtelkes útifalu, a mai Petőfi
Sándor utca nagy telekméreti hármas
tagozódást hívtak életre, előtérben a lakóház
és udvara, középen a gazdasági udvar, hátul
pedig a „házikertek”. Ezekhez speciális épített
elemek tartoznak. A javarészt egytraktusos
német
és
magyar
népi
építészeti
karakterjegyeket ötvöző tájjellegű házak
alkotta utcán túl ide tartozik a templom és a
temető környezete is az egyedi tájérték,
klasszicizáló tagozatokkal rendelkező temetői
kápolnával:
Ahogy a lenti képen is látható, az utca szabályozási vonala is igen széles, szellős, ami egyedi
hangulatot kölcsönöz a településrésznek. Középtájt még talán ma is kivehető az enyhe orsós
kiteresedés. Az ófaluhoz napfényes, alacsony lejtőszögű szőlőhegy is kapcsolódik (a kép bal
felső szegmense):
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Átalakuló falusias területek
Miklósi többi lakóutcája igen vegyes képet mutat. A magasabban fekvő idősebb területeken
sok századeleji épület megmaradt, ahogy bemutattuk már korábban, egész utcarészletek
minősülnek védelemre érdemesnek. A felújítások mellett számos ház elbontásra, majd jó
esetben hasonló alaprajzzal, arculati elemekkel, szimbólumokkal újra felépült. Kiterjedt
területeket uralnak sátortetős típusházak és az új építésekről is szóltunk már.
Az új, kétszintes utcarészlet már-már kertvárosias igénnyel formálódik, ám külön
karakterként történő lehatárolása nem indokolt, mivel nem markánsan elkülönülő térrészről
van szó, továbbá már ma is a faluban megszokott számos jellemző részlet beépülése látszik.
A jövőben a harmonikus falukép fejlesztése szempontjából is fontos az egységes kezelés.
Mivel azonban itt, a Rákóczi Ferenc utca végén már tömbszerű megjelenésről van szó, a
szomszédsági kapcsolatok révén erős az egymásra hatás, a csoportdinamika, a fiatal lét
ellenére is már „szokások” alakulhattak ki. Ezek a fajta interakciók a pontszerűen megjelenő
új házak esetében még nem elég fejlettek, így eklektikusabb a megjelenésük is.
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A településrész meghatározó elemei a sportpálya és szabadidőpark, valamint az
intézményi központ épületeinek egysége.
A fenti képen az önkormányzat és
a rendelő épülete és egy korábbi
kiskereskedelmi egység épülete,
lent a művelődési ház és könyvtár
épülete. Utóbbi előtt korábban a
település
arculatához
nem
illeszkedő, az épület fő tömegét
takaró, túlságosan sűrűn telepített
tujasor húzódott, ma azonban
megfelelő sűrűségű és szárnövésű
fiatal faültetést láthatunk. Maga
az
épület
is
megújult,
zsindelyfedését kerámiacseréppel
váltották ki:

Pincesorok, kertes területek
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A szőlőművelés település életében betöltött
kiemelt szerepe miatt fejlett pincesorok,
présházak valódi utcái jöhettek létre szinte
körülölelve
a
települést.
Ezekhez
gyümölcstermesztő kertműveléses területek is
kapcsolódnak.
Kedvező
elhelyezkedéseik,
könnyű
megközelíthetőségük miatt ezek az értékes
területek folyamatosan fejlődnek. Szerencsére
a mélyített pincék túlnyomó része is szép,
eredeti állapotában megőrződött és az új
elemek között is többnyire erős a jellegzetes
megoldások továbbörökítésének igénye,
továbbá az egységes arculat kialakítása is
figyelemre méltó, ami az esetleges turisztikai
célú jövőbeli fejlesztések szempontból is
fontos.
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Gazdasági területek
A már említett, a település lakott részeitől távol található ma is hasznosított Új Élet TSZ
területe több hosszú egyszintes gazdasági épületből és karámokból áll. Területe rendezett,
nem minősül jelentős tájsebnek.

Természeti területek, egyéb külterület
A település örökségeit bemutató fejezet természeti tájat ismertető részében bemutatott
erdőterületek mellett a kisparcellás kertművelés kivételével ide tartoznak a mezőgazdasági-,
kivett- és egyéb különleges területek. Mivel a fiatal natúrpark tervezési területe kiterjed a
teljes közigazgatási területre, indokolt az egységes kezelés.
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A TELEPÜLÉSKÉP MINŐSÉGI
FORMÁLÁSÁRA VONATKOZÓ

5

AJÁNLÁSOK
Átfogó településképi javaslatok

Telepítés, magasság
A községben jellemzően oldalhatárra, amennyire a terepviszonyok engedik az utca
szabályozási vonalára párhuzamosan épült egytraktusos, egyszintes, fa oldaltornácos
lakóházak tekinthetőek hagyományosnak. Szabadon álló építkezés esetén ügyeljünk a
benapozási, árnyékolási jellemzők helyes, az oldalszomszédainkkal közösen átgondolt
tervezésére.
Az előkertképzés is általánosan elterjedt a településen, egyedi esetektől eltekintve
meghatározója minden lakóutca képének.
Javaslatok: átépítés, új ház építése esetén igazodjunk az adott településrészen kialakult
telepítési struktúrákhoz!
Kerülendő az utca szabályozási vonalától előrébb, vagy hátrébb elhelyezkedő építkezés,
mivel az rendezetlenséget sugall, kis eltérés is megtörheti a telekrendszer képét.
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Terepalakítás
Építkezéskor a hullámos felszín, változatos
morfológia miatt bizonyos mértékű terepalakításra
a község teljes területén szükség van. Ilyen
esetekben kerülendő a teraszos megoldás és a
kiemelés, törekedni kell az épületek és kerítések
süllyesztésére.
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Tetőforma, tetőhajlásszög, héjazat
Miklósin elterjedtek a lapos szöget
bezáró
(30-45o körüli)
nyugodt
nyeregtetős, valamint a sátortetős
formák.
A
nyeregtetős
házak
sajátossága, hogy e forma lehetőséget
biztosít jellemző részletek, többnyire
kettős
homlokzati
padlásszellőző
ablakok kialakítására is.
Más környező falvakban padlásszellőző
ablakok a héjazaton is helyet kaphatnak,
ezek színe natúr, a tetőfedéshez
igazodik, ez azonban a településen nem
vált jellemzővé.
Szerencsére már ma is szép számmal találunk jó példákat felújított és újépítésű házak
körében az illeszkedés igényével megvalósított tetőszerkezet kivitelezésére is.
Javaslatok: mindig figyeljünk a jellemző részletek megóvására, beemelésére! Különösen
kerülendő a fémesen csillogó bádog tetőfedés!
Ahogy a felújítás alatt álló ház elkészült tetőhéjazatát bemutató mellékelt fotón is látszik,
kedvelt és hagyományosnak tekinthető az égetett, hódfarkú kerámiacserepek egyenesen
vágott formája, de az ívelt típus is elterjedt. Általánosságban elmondható, hogy elnyúlt
téglalap alaprajzhoz utóbbi, négyzetes, vagy ahhoz közelítő épület esetében előbbi
illeszkedik jobban:
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A héjazat színe a natúrbarnától
a
középvörösig
tekinthető
hagyományosnak. A faluban ma
már nem jellemző, de felhívjuk a
figyelmet a nád-, zsúpfedés
alkalmazásának
tűzvédelmi
veszélyeire, továbbá helyes és
esztétikus
karbantartásának
nehézségeire.
Javaslatok: különösen kerüljük a leginkább üdülő- és hétvégiházas területekre jellemző
ragasztott- bitumenzsindely fedést, valamint a kerámia-hatású nagyelemes műanyag- és
fémszerkezeteket!
A település teljes területén kerülendő a lapostető, félnyeregtető, túlzottan alacsony
szögnyílású, többszörösen összetett, tört gerincállású mediterrán típusú, kupolás, kúp,
toronyszerű, ívelt fedélidomú tető kialakítása! Ugyancsak kerülendő a manzárdtető, mivel
az itt e területen, mint például a közeli Törökkoppányban is esetleg közintézmények
sajátja lehet.

Homlokzat, oromzat
Hiába az utcára jellemző egységes telepítési- beépítési rend, tömegformálás, tetőalakítás,
ha a tűzfal, épület fő tömege tekintetében nem érvényesül a harmóniára törekvés. Az
egységes faluképben már akár egyetlen egy nem odaillő színű, díszítettségű megoldás képes
lehet ennek jelentős csorbítására. Tekintsünk ezekre is úgy, mint kommunikációs
eszközökre.
Hagyományosan a világos, főként fehér, vagy
esetleg pasztelles napsárga, mész alapú
festékkel fedett homlokzat tekinthető
elfogadottnak és példaértékűnek.
A mész nyugodt, élő hatást kelt, idővel
beérik, különös természetességet kölcsönöz.
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Javaslatok: különösen kerülendők a hideg színek, mivel azok a térérzet szűkítését idézik
elő, ez pedig a tágas, nyílt utcák hangulatával ellentétes irányba hat.
A tetőnyereg általában kis mértékben, védelmi funkcióval, fűrészelt díszítő tagozatokkal
túlnyúlik az oromfalon. Ez az egyszerű, letisztult kivitelezés a Balaton parti településekre is
jellemző, a közelség itt is érezteti hatását.
Jellemző, de nem általános
részlet a ház építési évének, vagy
jelentős felújításának kalligráfiai
igényű, de letisztult feltüntetése,
ugyanakkor érdekes, hogy az
építtető, építő monogramja itt
ritkábban jelenik meg:

Udvari melléképítmények
A kertművelés hagyományairól, a telkek
tagolódásáról is szó esett már korábban.
Itt azért fontos újra elővenni, mivel
általános látvány szalagtelkes kertekben
a melléképítmények sora. Jellemző
tulajdonosaik körében az egytraktusos
hosszú házakhoz történő hozzáépítés.
Ezt a példát követve a szabadon álló
melléképületek is többnyire csak az
udvar adott felét használva a
lakóépületek
mögött
sorban
helyezkednek el. Ellenkező esetben
törekedjünk ezek olyan elhelyezésére,
hogy azok ne uralják telkünk összképét,
arányosak legyenek főépületünkkel.
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A hozzátoldott építmények közül a sor végén általában egy a majorsági épületekre
jellemző téglaberakásos, a markáns tömeghatást ellensúlyozandó boltíves nyílászárókat
alkalmazó, a főépület oldalfalától esetleg enyhén kiugró és a tetőgerinc vonalát is megtörő
gazdasági épület állt, ám kevés ilyen megoldás maradt fenn a faluban. Ezen építménytípusra
számos jó példát találhatunk azonban a szomszédos településeken.

Kertek, utcafrontok, zöldfelületek
A kertek, előkertek, utcafrontok megfelelő fásításával, évelők telepítésével a közösséget
alkotók is hozzájárulnak a már említett egészséges, inspiráló, innovatív, idelátogatók,
átutazók számára is vonzó környezet kialakításához. A községben is elterjedt és ajánlott
örökzöld növényzet telepítése, hiszen a terület talaja igen kedvező ezek számára, ám
tájidegen tujafélék helyett inkább a homoktűrő fenyőféléket ajánljuk. Ugyancsak kerülendők
a nem csak itt, de a megyében és országosan is számos más helyen divatos banánfa, dísznád
és bambuszfélék.
Egyes fajok, mint például a zöld juhar szerepel ugyan a Közterületi Sorfák Jegyzékében
(Orlóczi L., 2005), azonban telepítésük továbbra sem ajánlott. Mindenképpen javasoljuk az
ökológiai viszonyok figyelembevételét is.
Javaslatok: esztétikai és egészségügyi
okokból is kerülendő nagyobb,
összefüggő felületek zárt burkolattal
történő lefedése. Járműbejárók esetén
is fontoljuk meg csupán a nyomvonal
gyeprácsos, vízáteresztő kavicsréteges,
vagy tömörített talajos lefedését:
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Előkertben, épületünk elé ne ültessünk magas szárnövésű fákat, cserjéket és a telepítés-,
valamint a lombsűrűségre is ügyeljünk, hogy a zöldfelület ne takarja el épületünket és
jellemző részleteit, ne képezzünk falat, mely elzár. Fontos, hogy a telepítési távolságokat is
jól válasszuk meg, hiszen épületünk benapozása is függ ezektől az elemektől.

Légvezetékek
Sajnos e településen is problémát jelent a
légvezetékek esztétikai képet is jelentős
mértékben romboló hatása, érdemes lehet
megvizsgálni, idővel ezeket hogyan lehetne
itt is földkábelekkel kiváltani, mivel sok
esetben új telepítés esetén már csak
kifejezetten ezek létesítését engedélyezik.
Fényszennyezés
A település jellegéből adódóan a közcélú
világítások, közterületek megvilágításának
ereje 22 óra után csökkenthető. Ennek
figyelembevételével
a
magánjellegű
megvilágításokat is érdemes így tervezni,
amennyiben létük nem indokolt, esti órákra
akár teljesen megszűntetni. Figyeljünk
továbbá arra is, hogy ne használjunk 3000K
feletti hideg színű fénykibocsájtó forrásokat,
továbbá
szórásirányuk
fentről-lefelé
történjen, ha szükséges terelőernyőket is
használjunk,
hogy
ne
zavarjuk
a
közlekedőket.
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Ófalu
Telepítés
Az egytraktusos hosszú házak hagyományos
telekstruktúrája megmaradhatott, mivel a
terepviszonyok sem teszik lehetővé ennek
jelentős módosítását, a telkek kettévágásával
nyerhető területek, új utcák létrehozása nem
volt releváns.
Az ófalu lakóházai jellemzően előkerttel,
oldalhatárra épültek, alaprajzuk egyszerű,
tájjellegű nyitott faoszlopos oldaltornácuk
szintén kapcsolatot jelent a Balaton part
településeivel is.
Magasság, tetőformálás
E településképi szempontból meghatározó
karakterű terület sajátja az egyszintes
építkezés.
Több szint létrehozása, szintterület-sűrűség
megváltoztatása az illeszkedés igényével
tetőtér beépítéssel javasolt, ám ez nem
jellemző a faluban. Ilyen megoldás
alkalmazásakor főépítményünk magasság
érzetét és harmonikus megjelenését nagyban
ronthatja a tető héjazatából kiemelkedő
nyílászáró, tetőkibúvó, ezt mindenképp
kerüljük.

Homlokzat, oromzat
Miklósi lakossága a letisztult népi építészetre jellemző fehér színt és az egyszerű
vakolatarchitektúrát részesítette előnyben.
Jellemzővé vált idővel a pasztelles színek használata is. Karakterjegy és átemelésre érdemes
a sárga festéshez illő fehér, vagy a fehér falhoz illeszkedő vöröses kontúrvonalak használata,
melyek nyugodt kontraszthatás elérését biztosítják.
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A homlokzat képét a nyílászárók ritmusa is nagyban
meghatározza, ezért a tornácok bejáratainak,
könyöklőinek elfalazását nem ajánljuk, mivel így
ugyanis jelentősen megváltoznak a homlokzati
arányok. Javasoljuk legalább vaknyílásként,
kontúrok, díszítések megőrzésével meghagyni
ezeket.
A tetőtér beépítésének kérdéséhez visszatérve,
homlokzatképzés szempontjából fontos, hogy
ablaknyílásokat utcai homlokzaton ne hozzunk
létre, mivel az szintén a kialakult arányok és a
magasságérzet nem kívánt megváltozásával jár.
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Nyílászárók
Az ablakok jellemzően többosztatúak, álló
formátumúak, fa kerettel rendelkeznek, mely
világosabb dió, vagy sötétebb tölgyes árnyalatú.
Ahogyan a homlokzatot és az oromzatot, úgy az
ablakokat, kapukat sem díszítették túl, azonban a
természetes faanyag kellemes kontraszthatást
képes kelteni. Ez főken az egyszerű fehér tűzfal
esetében érdekes. Zsalugáter, spaletta korábban is
jellemző volt a faluban, ezek ma újra igen kedvelt,
ráadásul a redőnyöknél kellemesebb és jóval
esztétikusabb megoldások.
Redőny használata esetén mindenképp törekedjünk
a redőnytok süllyesztésére, beltéri elhelyezésére,
esetleg fa kivitelezés, vagy legalább fahatású
színhasználatra.
Javaslat: nagyobb összefüggő felületek helyett
törekedjünk több kisebb, páros számú nyílás
kialakítására.
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Lábazatok
Az épületek lábazata hagyományosan
vastagon világosszürkére festett, vagy
vöröses színű, többnyire terméskővel
rakott, fugázatlan. Figyeljünk továbbá
arra is, hogy kerítések talapzata
illeszkedjen épületünk lábazatához!
A házakra jellemző, hogy tömegük
lentről
felfelé
haladva
enyhül
(eredendően kő, vályogtégla, fa), a
lábazat ezért igen hangsúlyos.
Javaslatok: kerülendő a természetes
anyagoktól eltérő, archaizáló, műköves
berakás, továbbá a homlokzattal és
nyílászárókkal nem harmonizáló festés.

Kerítések, kapuk
A település egészére a kismértékű átmenő forgalom miatt is a kifejezetten alacsony áttört,
félig áttört kerítések a jellemzőek. Talapzatuk jellemzően kőből épül, maximum 60 cm
magas, követi a terepadottságokat. A kerítés, kapu felső vonala ajánlásunk szerint vízszintes.
Javaslatok: kerüljük a tömör kerítés használatát, főként a fémlemezes telekhatár
kialakítását!
Telken belül csakis áttört kerítés alkalmazható!
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A hagyományos kerítés falécezésű. A
függőleges léc mellett a „takarékos” vízszintes
típus, ami átalakuló falusias, kertvárosias
lakóterületekre jellemző nem ajánlott a
település ezen részén. Ugyancsak nem
ajánlott a kertes területekre jellemző talapzat
nélküli fonatos drótkerítés.

Átalakuló falusias területek
Telepítés, magasság, homlokzat
Eltérés az ófaluhoz képest,
hogy
itt
magasabb
az
átalakulás, megújulás aránya.
Négyzet alaprajzú sátortetős
típusházak esetében ajánljuk a
már általánosnak tekinthető,
telek belseje felé történő
esetleg a lakóépület fő tömege
által takart hozzáépítést, mely
az utcai homlokzat kialakult
rendjét sem töri meg.

Kapuk, kerítések
Az ófaluhoz képes tújabb eltérés, hogy itt elterjedtebb és elfogadottabb a „takarékos”
vízszintes lécezés, mely erdősült, élénk domborzatú vidékeken a legelfogadotabb. Somogy
megyében is gyakran alkalmazzák közterülethatárként, korlát gyanánt.
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Pincesorok, kertes területek
A közös múlt okán és az egységes falukép
megőrzése szempontjából anyaghasználat,
szín- és formavilág tekintetében az ófalu
településrészre megállapított és általános
érvényű ajánlásokat tekintjük irányadónak,
miszerint igyekezzünk természetes, helyben
előfordulő
anyagok
felhasználására,
o
beépítésére, 35-45 közötti cseréptetős
nyeregtető, oromfalas, tömés szerkezetű
épületek kialakítására, fehér, pasztellszínek
használatára,
több
kisebb
nyílászáró
létesítésére.
Javasoljuk továbbá az építés, felújítás évét,
akár a tulajdonos nevének kezdőbetűit
ízlésesen, a faluban használt formátumban
oromzaton, vagy ajtó felett, akár a
szemöldökgerendán megjeleníteni.
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Telepítés
Épületek itt csakis szabadon álló módon létesíthetőek, de hogy a rendezettség
fennmaradjon, igazodjunk a kialakult struktúrákhoz, továbbá mellékrendeltetésű
épületeinket is a faluban megszokott módon helyezzük el földterületünkön.
Kerítések
Javasoltjuk építmények körüli kerítések
teljes elhagyását, hiszen telek védelme
szempontjából ez itt másodlagos.
Telekhatárnak telepíthetünk esetleg
drótfonatos,
vadvédelmi
hálós
típusokat,
de
kerüljük
a
betonoszlopokat, helyettük időtálló fát
használjunk. A nagy telekméretek
esetében
a
vízszintes
deszkás
kivitelezést a karbantartás nehézségei
miatt itt sem ajánljuk.
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Gazdasági területek
Amennyiben lehet, főként új építkezések, átalakítások esetében igyekezni kell a
kézikönyvben korábban leírt településkaraktert meghatározó tömegalakítási módok,
térformáló megoldások, színek, zöldfelületi ajánlások, zaj- és fényszennyezési korlátozások
megvalósítására. Kerüljük a kirívó színeket, a falu arculatához nem illeszkedő táblák,
cégérek használatát!

Zöldfelületek
A TSZ telephelye jelenlegi formájában védelmi
szempontból
hiányos
keretező
és
takarófásítással rendelkezik.

Tetőforma, tetőhajlásszög:
Lapos tetőt csak abban az esetben
használjunk, ha az az áthidalni kívánt
távolságok (legalább 8 méter) méretéből
adódóan statikailag indokolt! Ellenkező
esetben 20-45o közötti tető építhető.

Anyaghasználat
Fém felépítést csarnoképületek esetében
is csak abban az esetben használjunk, ha
az valóban indokolt!
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Természeti területek, egyéb külterület
A rendezett, kiterjedt külterületen minden esetben kerülendőek a tájidegen műtárgyak,
tájképet zavaró, táji potenciált degradáló létesítmények. Természetesen nem végezhető a
természetvédelem céljaival ellentétes fásítás sem.
Javaslatok: törekedjünk a tájba illeszkedő, megfelelő megjelenésű, az élővilágot és a
tájképet sem zavaróan elhelyezett természetes anyagokból épülő tereptárgyak
létesítésére.
Miklósi külterületén helyi és térségi jelentőségű túraútvonal is áthalad, de ezen kívül is sok
út-, földútszakasz, erdészeti út is járható, kerékpározható. Ennek következtében a
Koppányvölgy sétaútjához is kapcsolódóan ajánljuk további közjóléti berendezések, mint
például paddal ellátott, esetleg fedett pihenőhelyek kialakítását, ami az aktív kikapcsolódást
keresőket kiszolgáló ökológiai szemléletű fejlesztésének szempontjából is fontos lehet.
Érdemes lehet továbbá a környezeti viselkedéskultúráról és az erdei- valamint kerékpáros
közlekedés szabályairól is információs táblákat kihelyezni, ezzel is segítve a védett és
értékes területek állapotának megőrzését.
Kerítések
Erdőterületen kerítést létesíteni csak ideiglenesen, természetvédelmi, vaderdőgazdálkodási célból lehet. Ennek formája leginkább drótfonatos vadháló legyen.
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JÓ PÉLDÁK:
ÉPÜLETEK, ÉPÍTÉSZETI

6

RÉSZLETEK
E gondolatébresztő fejezet célja a teljesség igénye nélkül bemutatni a település általános
jó példáit, különös tekintettel az új építkezésekre, támpontokat, ötleteket adva a jövőben
itt tervezők számára.
Egyszerű parasztház fehér festése,
lábazat és talapzat harmonikus
kialakítása, áttört léckerítés,
szellőzőablakok meghagyása és
enyhe díszítések, világos spalettás
ablak:
A fedetlen, élő hatású bontott
tégla szintén kedvelt anyag,
talapzat, lábazat, kémény egyaránt
épülhet belőle.
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A vidék portáinak jellemző részlete a kerekes kút, mely többnyire a hosszúház közepén
elhelyezkedő konyhával szemben, vagy egyéb központi helyen található, Ezek esetében
természetesen az általánosan megfogalmazott szabályok az érvényesek, tehát törekedjünk
helyben előforduló, természetesen anyagok használatára.
Egységes erdősült tájakra jellemző olajzöld kontrasztok, kerekes kút, szürke lábazat, évelők
az előkertben és használati tárgyak előtérbe helyezése:
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Markáns homlokzati tömegformáláshoz
párosuló vastag szürke lábazat, hagyományos
nyíláskiosztás és egyszerűbb könyöklő. A
kerítés vonalvezetése is példás:

A ház harmonikus színeihez illeszkedő
rejtett redőnytok, példás kert és a
fényt is áteresztő tornác részlet:
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Polgárias pasztelles sárga épületszín fehér
kontúrvonalakkal. Fahatású redőny és
alacsony áttört léckerítés. A
melléképítmények is szépen illeszkednek a
főépülethez, külön kiemelendő a vasalt
garázskapu:

Új építés tetőrérrel, hagyományos tartószerkezetű faoszlopokkal:
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Jól megválasztott utcafronti zöldfelület
képzés, mely nem takarja a ház jellemző
részleteit:

Ritkább, például a Balaton környékén
jellemző „macskalépcsős” oromzat:

További példa ablakkiosztásra:
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Hosszabb telekhatár esetén
elfogadottabb a terepszint
változását követő kerítés:

Alacsony félig áttört kerítés, a
hátsókertben termésköves
támfalak:

Hagyományos tető,
megfelelő színek és
kontúrok, példás
tornác:
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További kerítés és kaputípusok:
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Szőlőprés a tornácon. A használati
tárgyaknak, népi mesterségek
emlékeinek, dísztárgyaknak a
megjelenítése barátságosabbá
formálja a falu képét, idilli
hangulatot sugároz:

Intézményi épületek:
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Érdekes polgári igényű megjelenés
szőlőterületen:

Talán kevésbé ismeretes, de a
térség településein elterjedt a
paprikatermesztés is. A száradó
füzérek sok helyen meghatározzák
a tornácok képét:
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A levendula hazánk teljes területén igen divatos, de a Dunántúlon főként homoki
területeken régről ismert és termesztett gyógynövény, így telepítése Miklósin is indokolt,
azonban jellegzetes lila színének átvétele épületeink színezéséhez, díszítéséhez nem
tükrözi a település arculatát, hagyományait.
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Egyedi, saját készítésű épületünkhöz
illeszkedő házszámok, névtáblák,
postaládák, jelképek használatával
barátságosabbá
varázsolhatjuk
otthonunkat és az utcát. Miklósin
leginkább kerámia házszámtáblák
használatát javasoljuk:

Általános jó példa kerekeskút
jókarban tartására:
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JÓ PÉLDÁK:
SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK,
EGYÉB MŰSZAKI BERENDEZÉSEK
SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK
Az utcabútorok, tereptárgyak, térplasztikák, installációk elhelyezésének, kialakításának
illeszkednie kell a község és közterületei karakteréhez, arculatához. Ügyelni kell a helyes
méretarányok megtartására is. Amennyiben lehetséges, ezek esetében is igyekezzünk helyi,
természetes anyagokat használni.
Ilyen sajátos építményfajták lehetnek: a hirdetőtáblák, cégérek, információs- és jelzőtáblák,
padok és ülőhelyek, pavilonok, kerékpártárolók, hulladékgyűjtők, utca- és közterületnév
táblák.
A kül- és belterületen található elemeknek, mint már arra többször is kitértünk egységes
arculatot kell tükrözniük.
Főként fedett pavilonok, hirdetőtáblák esetében általánosan elterjedt megoldás a zsindely
használata, ám ez itt nem honosodott meg.
Reklámtáblák megvilágításakor vegyük figyelembe a fényszennyezés csökkentésére
vonatkozó általános javaslatokat.
Ne használjunk villogócsöves, zavaró frekvenciatartományú fényeket!
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7

A szabadidőpark olimpiai bajnok
vívónőnkről, Nagy Tímeáról kapta
a nevét.
A falu lakói jelentkeztek a
„Hovatovább” című televíziós
vetélkedőbe, ahol Nagy Tímea lett
a csapat segítője. A játékot meg is
nyerték, a főnyereményből aztán a
falu egy egységes megjelenésű
parkot épített, amit köszönetül a
vívónőről neveztek el.
Jó példa ez alulról jövő
kezdeményezésre, főleg mivel
hiánypótló funkcióbővítésről van
szó.

A lenti képen egy, a Koppányvölgy túraútját
végigkísérő egységes utcabútorokkal ellátott
pihenőhely a Rózsadomb utcában:
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EGYÉB MŰSZAKI BERENDEZÉSEK

Napelemek, napkollektorok
Magyarországon is egyre elterjedtebb a
napenergia felhasználása. A hőt fejlesztő
napkollektorok mellett az energiatermelő
napelemek
településképi
szempontból
kevésbé zavaró kialakításúak, ám minden
esetben igyekezni kell az utcafronttól távol,
ha lehet akár hátsó mellékrendeltetésű
épületeken elhelyezni ezeket a paneleket.
Ma még kevésbé elterjedt és drága megoldás
a településkép védelmi elvárásokra reflektáló,
héjazatba simuló, cserépként beépíthető
napelem rendszer, így azt javasoljuk, a tető
síkjától maximum tíz fokos szöget bezárólag,
egységes
tömbben
szereljük
fel
energiatermelő egységeinket.

Parabola, légkondicionáló,
parapet szellőző, riasztó
Az utcai homlokzatra ne helyezzünk
parabolaantennát,
légkondicionáló
berendezés külső egységét, illetve ha lehet
parapet szellőzőt és turbó kazán kivezető
kéményét se, valamint közművezetéket se
helyezzünk el közterületről látható módon.
Ezek mind megbontják a homlokzat, tornác
egységét, még akkor is, ha egy minden egyéb
szempontból szépen felújított, megőrzött,
vagy akár új építésű épületről beszélünk.
Ezeket a tárgyakat, ha csak nem különösen
indokolt más megoldás, a ház hátsókert felé
néző falfelületére szereljük fel.
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A riasztóberendezések külső egysége a
legszebb homlokzat látványát is meg tudja
bontani. Nem javasolt a berendezést a
főhomlokzat közepére helyezni, hanem
esztétikusabb
és
településképileg
is
szerencsésebb hely az oldalhomlokzat, esetleg
egy takart hely, hiszen a legtöbb esetben nem
a fény, hanem a hangjelzés és a biztonsági
szolgálathoz való közvetlen kapcsolat a
lényeges a riasztás folyamatában. A riasztó
rendszer szirénáját úgy javasolt elhelyezni,
hogy a fényjelzés utcáról/közútról látható
legyen, de alkalmazkodjon a homlokzat
rendjéhez.
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