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1.Bevezetés, köszöntő 
 

 

A településképi arculati kézikönyv (továbbiakban: kézikönyv) a 

településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján a 

település természeti és épített környezete által meghatározott 

településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának az 

eszköze. 

A kézikönyv ennek megfelelően igyekszik feltárni és ismertetni Pörböly 

épített környezetének értékeit. Ezen felül ajánlásokat, 

iránymutatásokat fogalmaz meg – amelyek nem kötelező jellegűek – a 

településkép minőségi formálására vonatkozóan. 

A kézikönyv a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 12. melléklet szerinti tartalommal 

készült. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 



                       4 

 

 

2.A település bemutatása, általános 

településkép, településkarakter 
 

Pörböly Tolna megyében, Szekszárdtól 25 km-re, Bajától 11 km-re 

található. A település az 55. számú főútról közelíthető meg, mely 

áthalad a belterületen és egyben Pörböly fő utcáját is képezi. A 

település az M6-os autópályáról Bátaszéknél lekanyarodva is gyorsan 

elérhető. Áthalad ezen kívül Pörbölyön a Baja-Dombóvár vasútvonal.  

A település népessége 550 fő körüli. (2015. évi adat). 

 

 

A település története röviden 

A szekszárdi dombvidék és a Sárköz találkozása a régészeti leletek 

szerint már az őskorban is lakott terület volt. A település térségében 

római kori limes miatt számos őrtorony, megerősített város állt. A 

rómaiak által létesített fontos hadiút (Buda-Szekszárd-Eszék) funkciója 

a középkorban is megmaradt. Pörböly nevű falu a középkorban nem 

létezett. A település közelében az újkorban nagyra nőtt alsónyéki határ 

húzódott, ahol egyre több tanya jött létre az idők folyamán. Ezt Nyéki 

szállás néven (Nyeker Szalaz) és Tok Meiki Szalaz néven a 18. sz.-i I. 

katonai felmérés is jelöli. 

A Duna mentén az árvizek nehezítették a letelepedést, az emberek a 

magasabban fekvő szárazulatokon találtak menedéket az ingoványos 

területen. A folyószabályozással azonban az addigi megélhetési 

források megszűntek, emiatt kevés tanya maradt csak fenn e területen. 

A források 1920-ban említenek Perbel nevű települést, mely a Kalocsai 

Érsekség uradalmához tartozott. 

Pörböly mai képe a 60-as években alakult ki, először a főút mentén, 

majd erre merőlegesen alakultak ki utcák. Ezzel párhuzamosan a 

külterületi tanyasi életforma megszűnt. Önálló faluvá 1986-ban vált. A 

település közigazgatási területének keleti részét a Gemenci erdő, 

nyugati részét pedig egy 500 ha-os mezőgazdasági művelés alatt álló 

terület teszi ki, így a település megmaradt agrár jellegű falunak.  

A rendszerváltozást követően, 1990-ben kapta meg Pörböly teljes 

önállóságát, és lehetőségeihez mérten látja el a 

településüzemeltetéssel, és közigazgatással kapcsolatos feladatait. 

A településszerkezet 

A település a Tolnai-Sárköz területén fekszik közvetlenül a Gemenci 

erdő mellett. Pörböly közigazgatási területe síkvidéki jellegű, 

árvízvédelmi gát húzódik a Gemenci ártér mentén.  

Mivel Pörböly a 20. század közepétől szerveződött településsé, a 

18.-19. században készült katonai felméréseken csak a tájalakulást 

lehet nyomon követni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pörböly az II. és III. katonai felmérés idején (forrás: mapire.eu/hu) 

A felméréseken Pörböly mint erdő szerepel, ami akkoriban a mainál 

kiterjedtebb volt, és a mai belterületet is lefedte. 

A III. katonai felmérés 1869-1887 között készült térképén látható, 

hogy a Nyéki szállások szállás jellegű települést alkottak. A szállások 

egy út köré szerveződtek, amely nagyjából a mai főút (Bajai út) helyén 
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vezetett. Az 1970-es évek topográfiai térképén látható, hogy a mai 

település a szállások helyén alakult ki. A település tengelyét a főutca 

alkotja, mely eleinte a Kerülő-Dunával párhuzamosan halad, majd 

északi irányban ívesen kanyarodik. Az északra nyíló utcák erre kissé 

szabálytalanul szerveződnek, a déli irányba nyílók azonban már 

derékszögű rendszerben, tervezett módon alakultak ki.  

A telkek a főutca mentén az északi oldalon az útra merőlegesek, 

rövidebbek és eltérő szélességűek. A déli oldalon lévő telkek 

mélyebbek, szintén eltérő szélességűek. A déli oldalt a főutca nyugati 

részén kisebb utcák, közök tagolják. A délkeleti településrész utcáinak 

telkei szabályosak, az utcára merőlegesen állnak (Erdész sor, Vadász 

utca).  

A településen az utóbbi évtizedekben a Vadász utca beépítése 

folytatódott.  

 
Pörböly belterülete napjainkban 

 

 

Általános településképi jellemzők 

 

Pörböly településképét az észak felé ívesen kanyarodó Bajai utca, mint 

fő tengely, annak nyugati részén spontán nyíló kis utcái, közei, valamint 

a szabályos elrendezésű nyugati településrész alkotja. Az intézmények 

a templom és a Bajai-Rezéti úti csomópont közötti szakaszon 

találhatók, de jól lehatárolható településközpont így sem különíthető el.  

Ugyanígy a főutcán találhatók a kereskedelmi-szolgáltató épületek is.  

A főutca keleti oldalán található templomtorony a legmeghatározóbb 

vertikális településképi elem. A falu nyugati oldaláról elszórtan álló 

épületek, majd a temető képe látszódik. A település keleti kapuját az 

ökoturisztikai központ tájba illeszkedő épületei és környezete alkotják.  

Az utcák változó keresztmetszetűek, az út mentén kétoldalt nyílt 

vízelvezetéssel. Az utcák részben fásítottak, a zöldsávok növényzetét 

gyümölcsfák vagy díszfák jelentik.  

 
 

 

A település épületeinek nagy része lakóház, amelyek jellemzően 

földszintes kialakításúak, de az utóbbi évtizedekben kétszintes 

lakóházakat is építettek, amelyek tömegében nagyobbak a 
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földszinteseknél. Ezek az épületek jellemzően az utóbbi évtizedekben 

kialakított utcákban találhatóak. A lakótelkeken - a főépületeken kívül - 

gazdasági épületek is találhatóak, jellemzően a lakóházak mögé 

telepítve. 

A település táji karakterét síkvidéki elhelyezkedése, Gemenci ártéri 

erdői, és a két területhasználat között markáns határvonalként 

megjelenő ártéri töltés határozza meg.  

Pörböly esetében a természeti oltalomnak (nemzeti park, tájvédelmi 

körzet, stb.) köszönhetően az igen értékes ártéri társulások, élővilág és 

tájképi értékek fennmaradása nem veszélyeztetett. 
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3.Örökségünk, a településképi 

szempontból meghatározó építészeti, 

műemléki, táji és természeti értékek, 

településképi jellemzők 

 

Helyi védelemre érdemes objektumok példái Pörbölyön 

 

A Pörbölyön található helyi védelemre érdemes építményeket 

részletesen a 2017-ben készített örökségvédelmi hatástanulmány 

mutatja be. A településen három ilyen építmény van: a vasútállomás 

épülete, egy régi üzemi épülete, és a temetőben látható kereszt. 

 

A vasútállomás épületének díszét a homlokzat szegmensíves 

kialakítású ablak- és ajtónyílásai és a vakolt felületeket díszítő 

téglaberakások képezik. Az épület impozáns természeti környezetben 

található. Az épület mögött erdő húzódik, előtte 4 idős vadgesztenyéből 

álló fasor hívja fel a figyelmet a megállóra. Példaértékűen beültették 

virágokkal az épület környezetét.  

A fűrészüzem irodaépülete a Gemenci Erdőgazdaság telephelyén 

található. A feltehetően a 20. század első felében épült, manzárdtetős 

épület homlokzatát keskeny, magas háromosztású ablakok tagolják. 

Tornácának egy részét a későbbiekben üvegfelületekkel látták el, 

másik részén faoszlopos nyitott tornác található.  

A temetőben található Pörböly harmadik építészeti értéke, egy 

kőkereszt. Talapzatán fülke található.  

 
A vasútállomás főépülete 

 

 
A fűrészüzem irodaépülete 
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Kereszt a temetőben 

 

 

 

 

 

 

 
                              

 Helyi védelemre érdemes építmények Pörbölyön 

 Helyrajzi szám Utca, házszám Megnevezés 

1. 052/5 temető kereszt 

2. 07 külterület fűrészüzem 

irodaépülete 

3. 08/9 külterület vasútállomás 

főépülete 

 

 

 

 

 

 
Helyi védelemre érdemes építmények térképe Pörbölyön 
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Táji és természeti értékek 

Pörböly a Duna-menti síkságon fekszik az egyik legnagyobb összefüggő 

ártéri terület, Gemenc szomszédságában.  

A települést körülölelő táj karakterét e nagy kiterjedésű erdők és a 

síkvidéki, nagytáblás művelésű szántóföldi területek határozzák meg.  

Pörböly táji és természeti értékeinek hordozója a belterülettől keletre 

található gemenci ártéri erdő. E területet a Tolna megyei 

Területrendezési terv országos jelentőségű tájképvédelmi területbe 

sorolta. Gemenc a Duna-Dráva Nemzeti Park egy tájegysége, mely 

magterületként része az országos ökológiai hálózatnak. Nemzetközi 

védelem is vonatkozik rá, része a Natura 2000 területeknek valamint 

Ramsari területként a nemzetközi jelentőségű vadvizek és vízi madarak 

védelmét élvezi.  

A mélyebb fekvésű területeken füzek, a magasabbakon fekete és 

szürke nyárfák, a ritkán víz alá kerülő magasabb fekvésű részeken 

tölgy-kőris-szil a jellemző állományalkotók. A mentett oldalon 

ecsetpázsitos mocsárrét is jellemző, ahol védett növények is élnek. 

A belterületi településképet elsősorban meghatározó elemek az 

utcákon álló jelentősebb faegyedek.  

 

 
Gemenc Tanösvény az egykori töltésen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hársak a Rezéti utcában 
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4.Településképi szempontból 

meghatározó, eltérő karakterű területek 

lehatárolása, a településkép, arculati 

jellemzők és településkarakter 

bemutatásával 
 

Pörböly közigazgatási területe az alábbi eltérő karakterű egységekre 

bontható: 

- belterület (jellemzően családi házak és elszórtan intézmények 

épületei) 

- külterület, beépítésre nem szánt terület 

- táj- és természetvédelmi szempontból védendő terület 

A településen kialakult épített környezet (belterület) egy területi 

egységben került lehatárolásra jellemzően családi házas belterület 

elszórtan álló intézményi épületekkel néven.  

 

 
 

 

 

 
Eltérő karakterű területek térképe – belterület és környezete 

 
Eltérő karakterű területek térképe – átnézeti térkép 

 

 

Belterület (jellemzően családi házak és elszórtan intézmények épületei) 
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A belterület fő tengelyét a Bajai utca képezi. Erre csatlakozik észak és 

déli irányban néhány kisebb utca. A belterület keleti felén nyíló 

tervezett utcák lakótelkei egységes kialakításúak– eltérően a többi 

utcáétól – azonban épületállományuk a többi utcával egyetemben 

vegyes. Látható az egyszerű, népi jellegű, földszintes lakóháztól kezdve 

a sátortetős négyzetes alaprajzú típusházakon át az egyemeletes 

nyeregtetős házakig többféle épülettípus. A lakóházak oldalhatárra 

épültek, előkerttel, ezért egységes megjelenés jellemzi az utcákat. A 

főutcán – mint az áthaladó forgalom számára látható településrészen – 

kétféle lakóház-típus jellemző.  

A lakóházak egy része földszintes, másik részük kétszintes, nyeregtetős 

nagyobb tömegű épület. A két épülettípus elterjedése élesen nem 

különül el egymástól a településen. Az épületeket általában utcára 

merőleges nyeregtetővel építették. Jellemző az utcai homlokzaton 

megjelenő csonkakontyolás. Néhány esetben az épületeket utcával 

párhuzamosan kialakított nyeregtetővel is építették. Ezek az épületek 

gyakran nagyobb tömegűek, egyemeletesek. Az intézményi és 

kereskedelmi-szolgáltató épületek a templom és posta közötti 

szakaszon helyezkednek el. Az épületek jellemzően kis előkerttel 

létesültek. 

Az utcai kerítéseknél két fő típus figyelhető itt meg. Az egyik a 

lábazatos, áttört jellegű kerítés, a másik a lábazat nélküli dróthálós 

kerítés. Ezen felül élő sövény kerítéseket is láthatunk néhány esetben. 

 

 
Utcarészlet egységes tömegű épületekkel I. 

 

 
Utcarészlet egységes tömegű épületekkel II. 
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Külterület 

A külterület legnagyobb részét a sárközi síkvidéki szántóföldi 

termőterületek alkotják. Találhatók itt gazdasági, lakóépületek is 

elszórtan az 55. sz. főúton Alsónyék felé haladva, illetve 

mezőgazdasági, gazdasági területek a sportpálya mögött, illetve a 

belterület szélén lévő kereskedelmi-szolgáltató építmények. A 

mezőgazdasági utak mellett, a mezsgyéken, a töltés mellett több 

helyen látható facsoport, fasor, melyek az ökológiai hatás mellett a táj 

karakterét is pozitívan formálják. 

 
Külterületi lakóház szántóterületek között, mögötte fasorral 

 

Táj- és természetvédelmi szempontból védendő terület 

A lehatárolt terület magába foglalja a Nemzeti Park, a Nemzeti 

Ökológiai Hálózat, a Natura 2000 hálózat, valamint a tájképvédelmi 

szempontból kiemelten kezelendő övezet területeit, melyek nagyjából 

fedik egymást. 

A lehatárolt terület nagy részét az ártéri erdő jelenti, de itt található az 

ökoturisztikai központ területe, az erdészet fűrészüzeme és az 

árvízvédelmi gát. A területen jellemzően természetszerű 

erdőgazdálkodást folytatnak. 

 
Az ökoturisztikai központ tájba illeszkedő főépülete 

 
A fűrészüzemhez tartozó melléképület 
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5. A településkép minőségi formálására 

vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató, 

közterületek településképi útmutatója – 

utcák, terek, közparkok, közkertek 
 

E fejezetben, valamint a „Jó példák bemutatása” című fejezetben 

bemutatott példák szemléletformáló jellegűek, amelyeknél az eredeti 

tömegalakítás, homlokzatképzés, épületrészletek tekintendők 

követendő, illetve az építészeti kialakítást ösztönző elemeknek, 

amelyek a tervezés kiindulási pontjául szolgálhatnak. 

Ajánlások - Belterület (jellemzően családi házakkal és 

intézmények épületeivel) 

 

Magassági arányok  

A belterület hagyományos kialakításúnak mondható lakóházai között 

földszintes és az elmúlt évtizedekben kialakult tervezési szemlélet 

szerint létesített magasságú tetőtér-beépítéses családi lakóházak közel 

egyenlő arányban találunk. A közel azonos építési idejű épületek 

egységes magasságúak. 

Az intézményi épületek földszintesek. 

Javasolt a környezetbe, szomszédos ingatlanok épületmagasságaihoz 

illeszkedő épületmagasság alkalmazása, amely a 2 szintes épületek 

magasságánál ne legyen nagyobb. 

 

 

 

Alkalmazandó tetőhajlásszög 

 

Az alkalmazandó jellemző tetőhajlásszög a meglévő épületek 

tetőhajlásszögéhez igazodva kerüljön kialakításra, amely épület, 

épületszárny építése esetén jellemzően 30° - 45° közötti. A túl magas, 

illetve a túl alacsony hajlásszögű tetők nem illeszkednek Pörböly 

hagyományosan kialakult településképébe. 

Kivételt képezhetnek a nagyobb tömegű épületek, intézmények 

tetőkialakításai, ahol az előnyösebb tömegképzés miatt ettől el lehet 

térni.  
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Megfelelő telepítés, tömegformálás 

 

A Pörbölyi lakóépületeket általában kis előkert meghagyásával (3 - 4 

méter), vagy néhány esetben előkert nélkül az oldalhatárra, vagy attól 

kis távolságra (0,2 - 1 méter), illetve a környezetéhez igazodóan 

telepítették. Az épületek telken belüli elhelyezkedése jellemzően az 

utcára merőleges rendszerű. Néhány esetben az épületeket utcával 

párhuzamos tengellyel telepítették. 

Az épületeket hosszanti irányban a meglévő épület folytatásaként 

célszerű bővíteni, amennyiben a telek adottságai lehetővé teszik. Új 

épületnél javasolt legalább 1 méter csurgótávolság megtartása az 

oldalsó telekhatártól. A kiszolgáló épületeket (tárolók, garázs, ól) a 

főépülettel összhangban javasolt kialakítani, amely vonatkozik a 

telepítésre, tömegarányokra és anyaghasználatra is. 

 

Az épületeket jellemzően nyeregtetővel, illetve csonka kontyolt 

nyeregtetővel javasolt kialakítani. 

Az utcai homlokzatoknál kerülendő az erkély, terasz, loggia építése, 

amely a hagyományosan kialakult településrésztől eltérő építészeti 

elem. 
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A meglévő kétszintes, tetőtér-beépítéses lakóépületek szélesebbek, de 

a 10 méteres épületszélességet általában nem haladják meg. 

Javasolt új épület építésénél utcára merőleges tengelyű épület 

kialakításánál a legfeljebb 9 m épületszélesség alkalmazása.      

 

Épületek színezése, anyaghasználat 

 

Az épületek homlokzatait vakolt felülettel javasolt kialakítani. 

 

 

 

   
 

 
 

Helyi védelemre érdemes épületeknél az eredeti homlokzat 

kialakításokat javasolt megtartani, illetve rekonstruálni. 

A melléképületek kialakításánál a deszkaborítás is megjelenhet, mint 

látszó homlokzati elem. 

A tetők héjazati fedésénél javasolt az égetett agyagcserép, a 

betoncserép alkalmazása.  

 

Kerítések kialakítása 

A kerítések kialakításánál a Pörbölyön jellemző áttört típus alkalmazása 

megtartandó, amelynél lábazat építése is javasolt. A kerítésmező 

hagyományosan lécbetétekkel készült, de nem hivalkodó kovácsoltvas 

elemekkel is kialakítható. 

A kerítéseket is javasolt úgy kialakítani, hogy kialakításukban, 

anyaghasználatukban illeszkedjenek a főépülethez, illetve 

környezetükhöz. Ezen felül az élő sövény kerítés is követendő 

területlehatároló elem lehet. Az előregyártott betonelemes 

kerítéselemek, blokkok alkalmazása kerülendő. 
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Utcák, terek, közparkok, közkertek, fasorok 

Pörböly utcái, közei – leszámítva a Bajai utca központi szakaszát - szűk 

keresztmetszetűek, ahol fasorok leginkább oszlopos fafajtákból, vagy 

kisebb habitusú fajokból létesíthetőek. Ahol ettől keskenyebb a 

zöldsáv, ott nyírott sövény, törpecserjék, vagy lágyszárú növénykiültetés 

telepítése lehetséges. 

Értékes növényállomány található a Művelődési Ház két oldalán. 

Kifejlett lombozatú platánfák, nyírfák, valamint örökzöld 

növényegyüttes emeli ki környezetéből az intézményt.  

Újabb fasorok létesítésénél, vagy meglévő fasoroknál ügyelni kell arra, 

hogy a felnőtt faegyedek lombkoronája ne lógjon bele az utak 

űrszelvényébe, valamint ne akadályozza a légvezetékeket. Ezen felül 

arra is gondolni kell, hogy a járdáknál a fák alsó ágai legalább 2,5 m 

magasságtól induljanak. 

Az örökzöldek, illetve tujafélék túlzott telepítése kerülendő, tekintettel 

arra, hogy nem őshonosak, valamint ezek a növények a téli időszakban 

sem engedik át a fényt, így gátolják az épület benapozását. 

A településen nagyobb terek nem találhatóak. A templom mellett áll 

néhány kifejlett egyedből álló fasor. E mellett található a község 

játszótere, ahol a játszószerek és homokozó mellett egy pavilon is 

helyet kapott asztalokkal és padokkal. Környezetét fiatal fákkal 

telepítették be.  

A temetőben egy-egy örökzöld fa és cserje látható. A temető körül 

legalább a közút felől javasolt takarást biztosító sövényt telepíteni, a 

temető melletti parkoló mentén pedig célszerű lombos fából álló fasort 

ültetni.  

A külterületen található Ökoturisztikai Központ fogadóudvarán 

igényesen kialakított, változatos növényzettel körülvett pihenőhely 

található. 
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Sajátos építményfajták, egyéb műszaki berendezések 

elhelyezésére vonatkozó ajánlások: 

 

A település főutcája (Bajai utca) felett áthaladó légvezetékek 

földkábellel történő kiváltásával a településkép tovább javulhatna. 

A sajátos építmények (pl. hírközlési, energiaellátási építmények 

adótorony) a településképet negatívan befolyásolhatják. Pörböly 

közigazgatási területén a tájképvédelmi szempontból védendő zónában 

a védett természeti értékek megóvása érdekében nem ajánlott a 

sajátos építmények elhelyezése. 

Fenti építmények viszont hozzátartoznak a település működtetéséhez, 

az életkörülmények javításához. Ezen építményeket javasolt elsősorban 

a belterület lakóterületein kívüli és a tájképvédelmi szempontból 

védendő zónán kívüli külterületen elhelyezni. Itt is törekedni kell az 

építmények tájba illesztésére, a környezet nem zavaró kialakításra. 

 

Az épületekre való zavaró hatás elkerülésére a sajátos építményt olyan 

távolságra ajánlott telepíteni, hogy az épületeket funkciójában ne 

korlátozza, és esztétikai szempontból ne károsítsa.  

A sajátos építmények anyagának, szerkezetének tervezésénél 

törekedni kell a településképet nem zavaró anyaghasználatra, 

kialakításra.  

Az utasvárók oldalán elhelyezhető reklámfelület ne legyen hivalkodó. A 

közterületen kihelyezett információs tábláknál az egységes kialakításra 

gondolni kell.  
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6. Jó példák bemutatása: épületek, 

építészeti részletek (ajtók, ablakok, 

tornácok, anyaghasználat, színek, 

homlokzatképzés), kerítések, kertek, 

zöldfelületek kialakítása 

 

Épületek, építészeti részletek 

 

- utcára merőleges kialakítású nyeregtető, sok esetben 

csonkakonttyal  

- vakolt homlokzati felületek általában fehér, szürke, sárga 

színben; 

- homlokzati vakolatdíszek eltérő színezése; 

- vakolt ablakkeretezések, függőleges, vízszintes vakolatsávok, 

vakolatdíszek; 

 
Csonkakontyos nyeregtető és tornácnyílás, a kerítés és a homlokzat harmonizáló 

színhasználata 

 
Homlokzat kialakítás: harmonikus homlokzattagolás deszkaoromzattal  
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A templom és a sportpálya közötti területen található félig nyitott közösségi építmény   

 

 
Felújított  utcai homlokzat részlete: visszafogott vakolat és ablakszerkezet színek, 

amelyhez a kerítés méretei, kialakítása, színezése harmonikusan illeszkedik 

 
 

 
Erdei iskola: A pörbölyi ökoturisztikai látogatóközpontban az erdei iskola épülete 
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Ablakok: lakóház épület felújítása – nem kirívó szenek, árnyékoló szerkezet beépített 

tokkal. Természetes hatású ablakszerkezet. 

 

 

Kerítés az utcafronton 

 

Kerítések  

 

- jellemzően téglalábazatos, vagy lábazat nélküli áttört jellegű 

(kovácsolt vas kerítéselemek, vagy deszkabetétes 

kerítéselemek) kerítés, falazott téglapillérekkel, vagy fa 

oszlopokkal; 

   
Kerítések 1-2: Áttört jellegű kerítések terméskő  lábazattal, fabetétes kerítésmezővel 

 

 

 

 

 

  
Kerítések 3-4: Áttört jellegű kerítés, lábazat helyett keresztbe futó léccel, illetve élső 

sövény kerítés fa kerítéskapuval 
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Héjazat 

 

Héjazat:  

- tetőzet felújításakor palafedés helyett vörös égetett cserép (pl. 

hódfarkú vagy hornyolt cserép) javasolt 

 

  

 
Tetőfelújítás: az égetett kerámiacserép fedések természetes hangulatot sugároz, 

színeiben is harmonikus 

 
      

 

 

 

 

 

Zöldfelületek, zöldterületek 

 

 

 
Utcabútorok, igényesen kialakított információs táblák, pihenő, váróhelyek az 

ökoturisztikai központban 
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7. Jó példák bemutatása: sajátos 

építményfajták, reklámhordozók, egyéb 

műszaki berendezések 
 

Az utcaképet az épületek megjelenésén, a növényzet jellegén túl a 

hirdetőtáblák, reklámfelületek,cégérek is befolyásolják.  

 

  

A településen léptékéből, hangulatából adódóan a visszafogott hirdetések javasoltak, 

amelynek egyik jó eszközei lehetnek a  cégérek (példák a szomszédos településről) 
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