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KÖSZÖNTŐ 

 

  

Tisztelt Pusztadobosi Polgárok! 
Kedves érdeklődő ismeretlen, aki ezt a könyvet kezébe veszi! 
 
Az elmúlt évtizedek túlzott építési szabályai, végrehajtási módjai nagymértékben rányomták bélyegüket az építési folyamatokra, melyek 
így nem szolgálták sem az építtetőt, sem pedig a közösségek érdekét. Most ezzel a könyvvel is elébe kívánunk menni azzal a segítséggel, 
hogy az építkezni szándékozók előre megismerhessék azt a környezetet, ahol építenek, és tudják azt, hogy a közösség milyen építészeti, 
arculati „magatartást” tart helyben jónak, követendő értéknek.  
 
A bennünket körülvevő természeti és épített környezetünk, közterületeink látványa, megjelenése közös érdek.  
Önkormányzatunk, mind a településrendezési terv készítésének, mind az egyes építési tevékenységek szabályozásának területén 
megkezdték az építést segítő gondolkodásmód újraélesztését, mely nem járhat az építészeti örökségünk településképének veszélyez- 
tetésével. 
Pusztadobos szép vidéke sajátos természeti értékeivel, hagyományos kultúrájával, külön szokásaival, a békés, nyugodt életre vágyókat 
letelepedésre csábítja. A helyi és az ideköltözők egyaránt korszerű, korukhoz méltó környülmények között szeretnének élni, ennek 
eredményeképpen régi házak felújítására, megtoldására és új lakóházak építésére törekszenek. Sajátos építészeti vonásai évszá- 
zadokon keresztül alakultak, formálódtak és mai napig őrzik jellegzetességeiket. A modern kor építészeti világa néhány évtizede érte el 
községünket, melynek hatására arculata sokat változott.  
 
Többször felmerül a kérdés, vajon lehet-e oly módon építkezni, hogy az új épületek és építmények korszerű és modern megjelenésűek 
lehessenek, ugyanakkor illeszkedjenek a tájba és a meglévő építészeti környezetbe. Az általunk készített Településképi Arculati Kézi- 
könyvvel szeretnénk mind ebben segítséget nyújtani. 

 
 

Tisztelettel: Dani Attila 
                                          Polgármester 
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BEVEZETÉS 
 
Sokat elárul rólunk, milyen környezetben élünk, illetve, hogy milyenre formáljuk azt, s miként tartjuk fent. Települési elődeink gazdag építészeti 
örökséget hagyva ránk bizonyították igényességüket. A községet körülvevő szép épített környezet, nap, mint nap örömmel szolgál léleknemesítő mintát 
ad a jövő nemzedéknek. Annak ellenére is, hogy némely értékünk mamár csak romjaiban, elhagyatottan áll, segíti a kialakult tömeg-, és formaképzésével 
eligazodni a hosszú távon értéket adó építmények megvalósításával az új építtetőnek. Községünk gazdasági fejlődése közepette a változó jogszabályi 
környezetben is értéket szeretne létrehozni, létrehozatni. Rajtunk a sor, hogy marandandót alkotva hozzá tegyünk az örökséghez úgy, hogy közben 
értékeinket megőrizzük.  
 
Településünk most Arculati Kézikönyvet készít. A kézikönyvebn meghatározzuk a település építészettörténeti múltján keresztül községünk jellemző, a 
jövőbeni tervek készítésének alapjául szolgáló arculatát, az eltérő településrészek kijelölésével. Ajánlásokat tesz az építtetők, tervezők számára az 
illeszkedés mikéntjére, s teszi mindezt polgárai, építészei összefogásával.1 
 
Pusztadobos egyedi hangulatát meghatározzák az épületek, melyek részei a hely kultúrális, történelmi örökségének. Új épület építése, valamilyen 
szinten megváltoztatja a környező tájat, bennt a belterületen is, és hatással van a településünk külső sziluettjére is, ezért tervezéskor figyelembe kell 
venni annak hosszútávú hatását a természeti környezetére. Egy új épület vagy építmény tervezése során elengedhetetlen a helyi építészeti karakter 
ismerete. Ehhez nyújt segítséget a Településképi Arculati Kézikönyv, mely mindenki számára érhető módon írja le a technikákat, eljárásokat, jó példákat, 
melyek alkalmazásával a község karakteréhez illeszkedő, értékálló épület építhető. 
 
Nem helyettesíti a vonatkozó szabályokat ért törvényi előírásokat, de az előbbiekhez illeszkedő ajánlásaival segít megőrizni és erősíteni Pusztadobos 
megjelenését, építészeti arculatát.  
 
Ennek a könyvnek elsődleges célja az építkezni vágyók segítése, de mindenki számára hasznos lehet, aki érdeklődik a község egyedi építészeti öröksége 
és karaktere iránt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 szakmai előkészítő anyag- „Kecskemét” Településképi Arculati Kézikönyv (továbbiakban: TAK szakmai előkészítő anyag) 
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PUSZTADOBOS BEMUTATÁSA 

PUSZTADOBOS TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE 
A Nyírség és Bereg határán fekvő Pusztadobos település a 41-es főút mellett Nyíregyházától 40 km-re, Vásárosnaménytól 11 km-re, Nyírmadától 3 km-
re található. 
Pusztadobos község Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a Vásárosnaményi járásban található, kis lélekszámú település. 
Pusztadobos (régen Várasdobos) az egyik legrégebbi szabolcsi település. Lakói valószínű gyepűőrök voltak, akik dobolással adtak hírt egymásnak a 
közelgő ellenségről. Itt volt található a Kokot-vár, amely egy erődítmény volt, de a középkor végére elpusztult és a helyén már csak puszta maradt. Innen 
a község nevében a puszta előtag.  
Szomszédai közé tartozik Nyírmada, Vaja,Vitka és Nyírparasznya. A Nyírség és a Bereg tájegységek határán található, a megyeszékhelytől, Nyíregyházától 
40 km-re ÉK-re, az ukrán-magyar határtól 33 km-re DNY-ra, a 41-es számú főút mellett. Pusztadobos területe 1492 hektár, ebből belterület 224 hektár. 
A település főként mezőgazdasági jellegű, lakói közül sokan foglalkoznak mezőgazdasággal. 
 
A falu története 
Pusztadobos történelmének szálai erősen összefonódnak a szomszédos Nagydobos történelmével. A két település közötti névalakban a ́ (Nagy) Dobos -
névben a „nagy” csak mint megkülönböztetés volt (a nagyobbik Dobos és Várasdobos között). Pusztadobos is a megye honfoglalás után legkorábban 
kialakuló települései közül való, s az itt húzódó védővonal része volt Nagydobossal együtt. Lakói valószínű gyepűőrök voltak, akik dobolással adtak hírt 
egymásnak a közelgő ellenségről. 
A 13. század végén a Hontpázmány nemzetség birtokai között találjuk. 1294 és 1308 között három ízben folyik osztozkodás a Hontpázmány és az Aba 
nemzetségbeliek között, az Aba nembeliek ugyanis jogos leánynegyedüket szerették volna megkapni. 
1296-ban tűnik fel Várasdobos, a mai Pusztadobos mint hely (locus Warosdobos néven), tehát még lakói nem voltak. Ugyancsak ekkor említik a 
Hontpázmány nemzetség itteni egykori lakóhelyét Kokad várát is (castrum KOKOTH néven). A vár körül fekvő Ny-ra eső terület Várasdobos valószínű 
csak később népesedett be. 1393-ban azonban már Nagydobossal egyenlő rangú faluként jegyzik. Ide vonultak vissza a régi tulajdonosok is, 
mivel Nagydobosnak 1317-ben már a Perényiek az urai. 
A Kokot-vár egy erődítmény volt, s valószínűleg a Hontpázmányok itteni ága lakta. Nevét egykori tulajdonosáról, építőjéről kapta. 
1609-ben már puszta, innen ered későbbi Pusztadobos elnevezése is.  
A 17. században tulajdonosai nagy részben Bay István és Vay Péter. A XVIII-XIX. században lassú fejlődés indul meg, felvidéki falvakból (főként Homonna 
környékéről) érkeznek szlovák telepesek. 1805-ben említik először Puszta-Váras-Dobos néven. Az 1818-as évből maradt fenn a település pecsétje. Ez 
idő tájt is csak 334 lakója volt. A község ekkor már a Jármy család birtoka volt. Az 1870-es években a Jármy család kúriát építetett a településen. 
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https://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%ADrs%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Bereg&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/41-es_f%C5%91%C3%BAt_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%ADregyh%C3%A1za
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1s%C3%A1rosnam%C3%A9ny
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%ADrmada
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6zs%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szabolcs-Szatm%C3%A1r-Bereg_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1s%C3%A1rosnam%C3%A9nyi_j%C3%A1r%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagydobos
https://hu.wikipedia.org/wiki/Honfoglal%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/13._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hontp%C3%A1zm%C3%A1ny_nemzets%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/1294
https://hu.wikipedia.org/wiki/Aba_nemzets%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Aba_nemzets%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/1296
https://hu.wikipedia.org/wiki/1393
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagydobos
https://hu.wikipedia.org/wiki/1317
https://hu.wikipedia.org/wiki/1609
https://hu.wikipedia.org/wiki/17._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bay_Istv%C3%A1n
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1970-ben egyesítették a községet a szomszédos Nyírmadával, azonban 1990 óta Pusztadobos újra önálló település. 
Az 1870-es években a Jármyak építenek itt kúriát. 1970-től a szomszédos Nyírmadával közös tanácsú községet alkot 1990-ig. 
Mai lakói jórészt a mezőgazdaságból élnek. Híres volt a település almatermesztése is. 
Honfoglaló őseink szálláshelye volt a terület, a község határában ősi földvár maradványai találhatóak. Akárcsak a környező településeken, 
Pusztadoboson is találtak bronzkorból származó leletet. Községünkben a kúria építésekor került elő a szintén ebből a korból származó, úgynevezett 
Jármy Elek-féle lelet. Településünk része volt a keleti gyepűnek, ami a támadásoktól védte az országot. A gyepűvonal őrzői, a dobos foglalkozású 
gyepűőrök voltak a település alapítói.  Az okleveles adatok fényében sokszor nehezen különböztethető meg a “nagy” jelzővel illetett másik Dobostól 
(Nagydobos). Megléte a XIII. században már biztos. A határában lévő földvár – mely a Kokoth nevet viselte – miatt lett az akkori neve Várasdobos. 
A Kokodvár feltételezett helye Pusztadobostól 2,5 km-re, Nagydobos felé található. A települést a tatárjárás szinte teljesen elpusztította, de újra 
benépesült. Ezt követően hamarosan vásártartási jogot kapott a település, amit a kedvező fekvési viszonyainak köszönhetett (Kelet-nyugati kereske- 
delmi útvonalon). Az írásos dokumentumok már 1296-ban megemlítenek ezen a településen egy templomot, melyet Szent Márton tiszteletére 
szenteltek fel. “1296-ban a Hont-Pázmán nb. Kozma comes fiai osztoztak Dobos, Ópályi és Dég falvakon” – ez az adat kétségtelenül a mai Pusztadobos 
területére vonatkozik. Dég település később nyom nélkül eltűnt, talán Pusztadobos határába olvadt be. Ez időben, a XIV. században a Kállay család is 
birtokolta, de a XV-XVI. században inkább kisnemesi földesurai voltak. 1594-95 között, a török hadjáratok során a község újból elpusztult, szinte teljesen 
elnéptelenedett. 1609-ben már puszta, későbbi nevét is innen kapta. A XVII. században nagyobb részét Bay István és Vay Péter szerezte meg. A XVIII. 
században is az övék volt. A két földesúri család a XVIII. század vége felé népesítette be a maga részét. 
A községünk a 4 katonai felmérés szerint területét tekintve az alábbi térképeken jól láthatóan fejlődött. 

    

Az első szerint                                     A második szerint                               A harmadik szerint                           Az 1941-es felmérés szerinti térképe 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1870-es_%C3%A9vek
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1rmy_csal%C3%A1d
https://hu.wikipedia.org/wiki/1970
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%ADrmada
https://hu.wikipedia.org/wiki/1990
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A község újrtelepülése előtti múltra az igazgatási területén szép számmal 
fellelhető régészeti leletek területei utalnak. A leletek sűrűsödése a 
mostani falu területén kívül figyelemre méltóan sűrűsödnek, megku- 
tatásuk az autópálya építése során történt meg. Biztosan szép eredmé- 
nyeket is hozna, ha a települési terület és környezetét is ilyen intenzív 
régészeti kutatás érintené. 
Az írásbeli emlékek alapján vélhetően további régészeti leletek mutatnák a 
múlt emlékeit. 
A településünk az igazgatási területének az É-i, ÉNY-i részén fekszik. A 41-
es számú országos főút felé a madai összekötőút rögtön belterülettel 
csatlakozik, a főút mentén gazdasági területekkel. 
Az igazgatási területe É-D-i tengellyel meghatározott súlypontjában 
megépült M3-as autópálya építése előtti megkutatott terület régészeti 
gazdagsága azt sejtteti, hogy a lakott területek elett is bőséges értékek 
lehetnek. Ennek a feltárása még előttünk van. 
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ÁLTALÁNOS TELEPÜLÉSKÉP, ÉPÍTETT KÖRNYEZET 
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                             A Jármy kastély kertje 
 
A község a 41-es főút mellett, közvetlenül a főútra „rányíló” út mellett kialakított szalagtelkes, és osztott telkekkel kialakuló falusias település. Az 
építészeti múltja nem túl régre tekint vissza – lásd. története – azonban az utcák rendje a porták rendezettsége a helyieknek is a rendezett település 
iránti tiszteletét mutatja. 
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ÖRÖKSÉGÜNK 
 

TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ MŰEMLÉKI, HELYI VÉDETT VAGY ÉPÍTÉSZETI SZEMPONTBÓL VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

MŰEMLÉKI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK 
Sajnos Pusztadobos nem rendelkezik országos műemléki védelemre érdemes épülettel. De a helyi identitás része a meglévő értékek védelme, óvása, 
így:  

Jármy-kúria és őspark, helyi épület, felújítva 2002 

Pusztadobosra látogatva érdemes ellátogatni a Jármy kúriába és a körülötte lévő ősparkba. A Jármy-család építtette 1870 körül. Helyi épület, külső 
felújítása 2002-ben zajlott, ma óvoda, Kastélykerti Gyerekház, önkormányzati tálaló konyha működik az épületben. A kertben modern játszótér 
található, az őspark folyamatos felújítása zajlik. A parkban található a Jármy-család sírkertje is. 
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Római katolikus templom: helyi védett épület, felújítva: 2002 1841-ben épült, késő barokk stílusban, helyi védett épület. Külső felújítása 2002-ben, 
belső felújítása, festése 2006-ban történt meg. Tetőfelújítás történt 2015-ben. 

   
Görög katolikus templom:. A Görög Katolikus templom 1993-ban épült meg. Előtte egy iskola volt ezen a telken, és a templom építése során 
a meglévő épületet bővítették ki. 
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Református Imaház: A református imaházat 1989-ben építették. 
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ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA, ARCULATI JELLEMZŐK ÉS TELEPÜLÉSKARAKTER 
 

4 
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A településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a településképi szempontból eltérő területek bemutatása. 
 

 

A karakterek lehatárolásánál azt vizsgáltuk, hogy egy-egy 
jellegében elkülönülő települési rész, vagy külte- rületi 
egység hogyan illeszkedik a természeti környe- zetbe. A 
karakterek jellemzői közül legfontosabbak első- sorban a 
rendelkezésre álló területek, és annak haszná- lata, az 
építés csak másodlagos. A központ és a körbevevő 
lakóterületek elsősorban hangulatukban és 
használatukban különülnek csak el, a nagyobb és 
karakteresebb intézményi épületek össze is fonódnak a 
lakótelkekkel. 
A község belterületének periferikus elhelyezkedése az 
igazgatási területen a főút melletti közvetlen kapcsolat 
miatt előny is lehet.  
A központ a kis kastély környezetében a főúttól távol 
betölti a kistelepülési központtal szemben támasztott 
igényeket. Csendes, de mindenhonnan könnyen megkö- 
zelíthető, nagy a rálátás távolról is. Körülötte intézmé- 
nyesülnek a telkek, majd a kastély és a parkja. 
A nagy infrastruktúra vonalai É-on és K-en lehatárolják a 
települési területet. 
A gazdasági területek elsősorban a főút melletti pozíciót, 
illetve a korábbi major területét felhasználva fejlődnek. 
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KÖZPONT ÉS KÖRNYÉKE 
A karakterek jellemzői közül legfontosabbak elsősorban a rendelkezésre álló területek, és annak használata, az építés csak másodlagos. Pusztadobos 
kicsiny központjában kerültek megépítésre a község templomai, és találhatók meg az üzletei, intézményei. Dobos központjára jellemző beépítési mód 
hasonlít, az azt körülvevő falusias beépítésre. Jellemzően szabadonálló és oldalhatáron álló beépítés a megfigyelhető, hol előkertesen, hol előkert nélkül. 
A központ kiemelt jellegzetességei közé sorolhatók az esztétikus közterületek, közparkok, közkertek, melyek fejlesztése, megőrzése mindenki számára 
közfeladatot jelent.  
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FALUSIAS TELEPÜLÉSRÉSZ 
 
Ezen településrészek a szűk központot ölelik körbe három oldalról. A községben a meglévő és újonnan építeni kívánt épületekre általában az előkertes, 
elvétve előkert nélküli szabadonálló, oldalhatáron álló beépítési mód a jellemző. A porták szélesek, nemritkán az oldalkertben, a lakóépülettel szemben 
lévő oldalon a lakóépületet kiszolgáló nyárikonyha, vagy kisebb gazdasági épület foglal helyet. A házak nagy többsége általában földszintes, de előfordul 
az egyemeletes, vagy tetőteres épület is, nyeregtetős kialakításúak. Az épületek az utcától azonos távolságban helyezkednek el, mely egységes utcaképet 
eredményez. Elsősorban a már meglévő épületekhez hasonló tömegű és egyszerű tetőformájú épületek tervezésére kell törekedni.  A lakóházak mögött 
épületek a falusi életformához, gazdálkodáshoz nélkülözhetetlen melléképületek. Új és meglévő épületek, építmények bővítése, felújítása, építése 
esetén ügyelni kell az egységes, vagy összehangolt anyag- és színhasználatra, megjelenésre. Építés esetén fokozott figyelmet kell fordítani az illeszkedés 
szabályaira. Alkalmazkodni kell a már kialakult rendhez. A kertvárosias és falusias településrészek főbb jellemzője a nagy kiterjedésű zöldfelületek, saját 
ingatlanon belül és közterületen is. A közterületek zöldövezeteinek kialításában, fejlesztésében a községi lakók is szerepet vállalhatnak. A lakóházaknak 
a dísze a gondozott előkert. Az ingatlan előtti terület ápolásával, dísznövények vagy jellemző gyümölcsfák telepítésével, formás kiültetésekkel 
harmonikus és esztétikus utcaképet teremthetünk. A lakóterületeken az utakat helyenként szélesebb zöldsáv kíséri, itt lehetőség van egységes fasorok 
kialakítására. A növényválasztásnál figyelembe kell venni a termőhelyi viszonyokat, - őshonos fajok ültetése javasolt -, valamint a felsővezetékek 
helyzetét.  
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Jellegzetes Pusztadobosi lakúutcák képe 
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  GAZDASÁGI TERÜLETEK 
 
A gazdasági célú hasznosításra alkalmas területek Pusztadobos peremterületein helyezkednek el. Ezen területeken gazdasági, kereskedelmi, ipari 
tevékenységre létesülő épületek és kiszolgáló épületeik jellemzők. Az általános beépítést jellemzi a szabadonálló, illetve oldalhatáron álló beépítési 
mód. A gazdasági, vagy nagy alapterületű épületeknek megvan a maga formai és anyaghasználati módja. Irányadó a tájképbe illeszkedő tetőforma, 
fedés. Javasolt a bejárat, iroda funkciójú épületek igényesebb kialakítása. A rikító, hivalkodó színek alkalmazása kerülendő, javasolt a természetes 
homok-, és földszínek alkalmazása. Reklámfeliratok, cégtáblák, kihelyezése a hatályos szabályoknak megfelelően lehetséges. Az ipari karaktert 
nagytömegű indusztriális jellegű épületek és nagymértékű burkolt felületek jellemzik, ezért, a gazdasági területek esetében különös tekintettel kell lenni 
a burkolt és zöldfelületek aránya, javasolt a honos növényzet (fák) telepítése és az udvar, valamint a parkolók kulturált, parkosított kialakítása. Ha a 
területek mérete engedi, javasolt a parkolók „bokorszerű” kialakítása (több csoportban történő megjelenése), melyek között gazdagon fásított, 
bokrosított szigetek kerülnek megvalósításra. Épületgépészeti elemek, valamint klímaberendezések közterületről nem látható módon történő 
megjelenése engedélyezett. 
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 
 
Ezek a beépítésre nem szánt területek nagyságrendjükben a község területének túlnyomó részét teszik ki. A beépítésre nem szánt területek közé 
sorolandók a mezőgazdasági, erdős-, és természetvédelmi területek. A falusias lakóterületekhez mezőgazdasági kertes területek, régi szőlők, 
gyümölcsösök, háztáji legelők kapcsolódnak.  
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EGYÉB TELEPÜLÉSRÉSZEK 
 
Az egyéb településrészek közé sorolandók, a más településrészek közé nem sorolható, eltérő jellemzőkkel rendelkező területek. Ezen területek a község 
területén elszórtan akár több helyen is megtalálhatóak. Vannak olyan területek, ahol fontos a biztonság és komfortérzet biztosítása (közlekedési 
létesítmények állomásai). Ide tartoznak az autópálya nyomvonala által, és a 41-es sz. főút által elfoglalt területek, ahol a közlekedés sajátos igényeit 
kielégítő építmények hatással vannak a táji környezetre is. 
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ÉPÍTÉSZETI AJÁNLÁSOK 

TELEPÜLÉSKÉP JELLEMZÉS, ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK 
 
A településképi Kézikönyv nem tartalmazza, és nem helyettesíti a vonatkozó szabályokat és törvényi előírásokat, de az előbbiekhez illeszkedő 
ajánlásaival segít a helyes döntésben, az építészeti tervezésben. Elsősorban az építkezni vágyók segítségéül szolgál, de mindenki számára hasznos 
ötleteket, tanácsokat foglal magában. Pusztadobos táji adottságait kihasználó község. Épületeiben, közterületeiben, mind táji illeszkedésében mintaadó 
kell, hogy legyen a jövőbeni építkezések, épület átalakítások, bővítések, közterület-formálás tekintetében. Az illeszkedés szempontjai közül elsődlegesen 
az arányokat kell kiemelten kezelni, mely vonatkozik a településszerkezetre, a közterületi arányokra, egyes telkek formarendjére, és nem utolsó sorban 
az újonnan építendő épületekre, zöldfelületi megoldásokra.  
 
Az épületek telken való elhelyezésénél a helyi előírásokon, a domborzat, terep és talaj adottságain túl vegyük figyelembe:  
 

o a beépítési módot, annak mértékét, rendeltetését 

o bővíthetőség, későbbi fejlesztések lehetőségét 

o a benapozást, a szélirányt, és a kilátást  

o alaprajzi elrendezésből származó tömegképzést, illetve homlokzatképzést, annak utcaképre gyakorolt hatását 

o a gépjárműterhelések okozta közterületek használhatóságát 

o a gyalogosan és gépkocsival történő optimális megközelítést  

o homlokzat,- és tömegképzés kialakításának összhangját a homlokzat tagolásával, színezésével, nyílászárók kiosztásával 

o a környezetbe illeszkedő tetőforma kialakítását, hajlásszögének meghatározását  

o a kert kialakítását és a jó kertkapcsolatot  

o a telken meglévő növényzetet  

o telkek előtti közterületi járdák, árkok, zöldsávok kialakítását 

o a szomszéd beépítés hatásait (kilátás, árnyékolás, áthallások) 

o az épületgépészeti és egyéb berendezések közterület felől nem láthatóságát 

o közművek, légvezetékek, földkábelek településképi és fás szárú növényállomány védelmét szolgáló megfelelő elhelyezését 

5 
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KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK, KÖZPARKOK, KÖZMŰVEK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐJE 
 
A település arculatát nagyban befolyásolja a közterek, parkok és közművek állapota, melyek gondozása közérdek. Minden lakos és látogató hozzátehet 
az által, ha gondozza az előkertjét és az ingatlana előtti közterületet, mely esztétikusabbá varázsolja háza fényét.  
 
Javaslatok: 
 

o ahol az utcákat szélesebb zöldsáv kíséri, ott egységes fasorok kialakítása javasolt 
o a növények kiválasztása során figyelembe kell venni a közmű vezetékek helyzetét és a termőhelyi viszonyokat 
o olyan fajok kiválasztása javasolt, mely karaktert ad a községnek 
o a burkolt és zöldfelületek arányára nagy gondot kell fordítani 
o a burkolatok kiválszatásánál kerüljük a rikító színeket és mintázatokat, a természetes hatású burkolatok javasoltak 
o a gépjármű behajtók és parkolók kialakítása legyen egységes és esztétikus 
o finom formálású és időtálló utcabutorok kihelyezése 
o a természeti és épített környezetbe illeszkedő padok, buszmegállók kihelyezése 
o egy adott útszakasz járdafelületei egységes, homogén felületet alkossanak 
o a burkolat kiválasztása esztétikai szempontok alapján történjen 
o lehetőleg kerüljük a településképbe nem illeszkedő kisebb építmények, biciklitárolók, és buszmegállok építését 
o kisebb építmények a helyi arculathoz színben, anyagban és léptekben egyaránt illeszkedő, időtálló és könnyen megépíthető legyen 
o törekedni a közmű vezetékek terepszint alatti vezetésére 
o őshonos fafajok és növények telepítésére kell törekedni 
o optimális növényültetés 
o az utcák járdái mindkét oldalon lehetőleg egységes anyagú, színű és mintázatú beton, kő vagy aszfalt burkolattal kerüljenek kiépítésre 
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A REKLÁMOZÁSI TEVKÉNYSÉGRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK 
 
Az utcaképhez, településképhez ugyanúgy hozzá tartoznak a cégérek, reklámfelületek, mint az épületek, építmények és a növényzet.  A reklámtáblák 
megválasztásánál a kevesebb néha több elvet kell alkalmazni. 
 
A reklámelhelyezésre vonatkozó javaslatok: 
 

o a hivalkodó, igénytelen, élénk színvilágú táblák kihelyezése kerülendő 
o az utcaképbe illeszkedés a fő szempont 
o világító cégérek és táblák kihelyezése nem javasolt 
o a hírdetéseknél nem a méret, nem a mennyiség a lényeg, hanem a minőség 
o ízlésesen megtervezett, ígényes arculatú táblákat javasolt készíteni és kihelyezni, mely bizalmat sugall az emberek felé 
o a reklámtáblák méretét, formáját, elhelyezését döntően az épület karaktere határozza meg 
o egy szolgáltatást nem javasolt egyszerre több felületen és módon hírdetni 
o egyedi tervezésű, időtálló táblák kihelyezése javasolt 
o az épület díszeit el nem takaró módon ajánlott kihelyezni 
o lehetőleg cégtáblák és reklámtáblák az épület nyílászáróin és kapuin ne kerüljenek kihelyezésre 
o meleg tónusú, nem rikító háttérszínnel ellátott felületek esztétikus megjenelést biztosítanak 
o elegáns megoldás a cégérek kívülről történő megvilágítása (nem vakító fénnyel), a belülről történő megvilágítás kerülendő 
o üvegefelületeken áttetsző, homokfúvásos reklám alkalmazása 
o fő szempont az utcaképbe és környezetbe való illeszkedés 
o az épület rendeltetésének nem megfelelő reklám kihelyezése nem javasolt 

 
  



 
 
26 | A település bemutatása 

A TELEPÜLÉSKÉP FORMÁLÁSÁRA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK, KERÜLENDŐ MEGOLDÁSOK 
 
TELEPÍTÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

Falusias településrészeken 
az előkertes vagy előkert 
nélküli oldalhatáron álló, 
szabadon álló beépítési mód 
a jellemző.  
Oldalhatáron álló beépítési 
mód esetén meg kell vizs- 
gálni a telepítési oldalt, 
melyhez illeszkedni kell. 
Oldalhatáron álló beépítési 
mód esetén a homlokzati 
nyílászárók elhelyezése kor- 
látozottabb. Az előkert mé- 
reteinek és az oldakert szé- 
lességének nagymértékben 
történő eltérése kerülendő. 
Kerülendő a tájidegen épí- 
tészeti megoldás. A tető- 
forma lehetőleg egyszerű és 
nem összetett tető legyen. 
Szabadonálló beépítési mód 
esetén az épületnek minden 
irányból lehet teljes értékű 
nyílászárója. A beépítésnél 
figyelembe kell venni a be- 
napozást, tájolást, meg- 
közelíthetőséget, terepre 
való illesztést. 
 
 



 
 

Mai példák |27 

  

Oldalhatáron álló beépítés esetén az 
új beépítésnek igazodnia kell a kia- 
lakult beépítési vonalhoz, az új é- 
pület ettől a vonaltól hátratolva nem 
helyezhető el. Az épület egy része 
húzható vissza a beépítési vonaltól, 
mely esetben áttört jellegű kerítés 
alkalmazható.  
 
Az oldalhatáron álló épületrész Pusz- 
tadobos  jellemzően nyeregtetős, a 
félnyeregtetős kialakítást oldalha- 
táron magas tűzfalak megjelenését- 
javasolt kerülni.  
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MAGASSÁG 
  

Igyekezni kell a településképbe illő, összefüggő utcakép kialakítására, az épületek harmóniájára. Általános javaslat a bonyolult tetőforma 
kerülése. Épület, építmény építése, bővítése, felújítása esetén a meglévő szomszédos épületektől az építménymagasság tekintetében és 
szintszámok megállapításánál a nagyfokú eltérés kerülendő. 
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TETŐFORMA, TETŐHAJLÁSSZÖG 
 
  

Egyszerű tetőforma és tetőidom alkalmazása ja- 
vasolt, mely illeszkedik a szomszédos épületekhez, 
a környezethez.  
 
A tető hajlásszögét is ennek megfelelőlen szük- 
séges meghatározni. A tető fedése színében és 
anyagában lehetőleg ne legyen környezet- és  
tájidegen. 
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HOMLOKZAT SZÍNEK, ANYAGOK   

Épületek, építmények színválasztása esetén a harsány, élénk színek alkalmazása kerülendő, a szomszédos épületekhez és a környezetbe illő pasztel 
és homok színek alkalmazása javasolt. Egy-egy építészeti elem, vagy tömeg hangsúlyozása érdekében alkalmazható feltűnő, élénkebb színvilág. 
Az épület rendeltetésétől eltérő igényű és megjelenésű anyaghasználat, építészeti megoldás kerülendő.  
 
Kerti építmények, melléképületek anyaghasználatukban, színezésükben, léptékükben, tetőformájukban, telepítési módjukban illeszkedniük kell a 
főépülethez és a szomszédos épületekhez. 
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KERÍTÉS

Új kerítés építése, bővítése, felújítása esetén áttört jellegű kerítés javaolt, a 
tömör és nem átlátható, falszerű megoldások nem elfogadhatóak. Tömör, 
falszerű kerítés megoldások zártsorú beépítési esetén alkalmazhatóak. 
Elsődleges szempont az utcaképbe és környezetbe való illeszkedés, melyhez 
anyaghasználatban és megjelenésben is alkalmazkodni kell. Kertvárosias ás 
falusias lakóterületeken az átlátható, a mögötte lévő épületekből többet 
mutató kerítés javasolt. Az ingatlan előtti közterületi zöldfelületekre is 
érdemes figyelmet fordítani. 
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ 

KÖZPONT ÉS KÖRNYEZETE 
 
Közterületi megjelenés 
 

o közművek helyének biztosítása a zöldfelületek, fásítások megőrzése és fenntartása mellett 
o az ingatlanok előtti zöldfelületek kialakításáról, fásításáról gondoskodni kell, növelni kell az utak, járdák melletti zöldfelületek mértékét 
o illeszkedni kell a meglévő rendhez és épületek ritmusához 
o a kert növényzete alkalmazkodjon a környező táj karakteréhez 

 
Telepítés 
 

o a szabadonálló, esetleg az oldalhatáron álló beépítés jellemző 
o az épületek helye kötött 
o a kialakult állípotra tekintettel kell lenni 
o az épületekkel igazodni kell a szomszédos épületekhez és környezethez 
o gondot kell fordítani a kapubehajtók kialakításáról, kertkapcsolatokról 

 
Épület 

o a meglévő épületek közé épülő házak hasonló magassággal építhetőek 
o hasonló tömegű és egyszerű tetőformájú épületek kialakítása 
o a túlzottan meredek és túl alacsony hajlásszögű, bonyolúlt és tördelt tetőforma megbontja az egységes utcaképet, ezért ennek alkamazása 

nem javasolt 
o földszintes épületek a jellemzőek, kisebb számban kétszintes épületek 
o a homlokzat többségében vakolt kialakítású, visszafogott díszítéssel 
o harmónikus homlokzatszínezés javasolt 
o mind a homlokzatnál és mind a lábazatnál követni kellene a természetes anyaghasználatot: kö, tégla, vakolat 
o javasolt a természetes, meleg, pasztel és föld színek alkalmazása, a harsány, élénk színek kerüldenők 
o a nyílászárók kialakítása befolyásolja az épület karakterét, ezért erre nagy gondot kell fordítani 
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FALUSIAS TELEPÜLÉSRÉSZ 
 
Közterületi megjelenés 

o közművek helyének biztosítása a zöldfelületek, fásítások megőrzése és fenntartása mellett 
o az ingatlanok előtti zöldfelületek kialakításáról, fásításáról gondoskodni kell, növelni kell az utak, járdák melletti zöldfelületek mértékét 
o kerítés építése esetén törekedni kell az átláthatóságra, a tömör és falszerű kerítések kerülendők, illeszkedjenek anyagukban és színükben az 

épületekhez 
o törekedjünk a hagyományos kerítések kialakítására 
o a meglévő épületek közé épülő házak hasonló magassággal épüljenek, a túlzott eltérés nem megengedett 
o az előkert és porta előtti zöldfelületek ápolásával, dísznövények és gyümölcsfák ültetésével harmonikus utcakép teremthető 
o a kert növényzete alkalmazkodjon a környező táj karakteréhez 

 
Telepítés 

o táj karakterét tisztelő, jellegzetességét tükröző épületek, építmények építése javasolt, mely alkalmazkodik a kor divatjához   
o egy jó ház titka a jó telepítésben, arányos tömegformálásban, környezetbe illeszkedő anyaghasználatban és ésszerű alaprajzi elrendezésben 

rejlik  
o kertvárosias és falusias településrészeken, az oldalhatáron álló, szabadon álló és az ikres beépítési mód a jellemző  
o a településen igen elterjedt az oldalhatáron álló beépítés, mely esetben az épületek, építmények helye és a homlokzati nyílászárók elhelyezése 

korlátozott  
o egy jó arányú oldalhatáron álló épület jól tagolható és rugalmasan bővíthető a rá vonatkozó előírások betartása mellett  
o egyszerű tetőforma ajánlott  
o szabadonálló beépítési mód esetén fontos szempont a benapozás, tájolás, jó megközelíthetőség és kertkapcsolat  
o szabadonálló beépítésnél az épületeken minden irányban nyithatóak nyílászárók   
o fontos az utcaképbe való illeszkedés, az egyensúly megteremtése a fő és melléképületek, valamint a szomdédos épületek között 
o ikres beépítés esetén gondoskodni kell az épülettömegek és homlokzat illeszkedéséről, a kertkapcsolat kialakításáról és harmóniájáról 

 
Épület 

o a túl alacsony, illetva túl magas tetőhajlásszög az egységes utcakép érdekében kerülendő 
o egyszerű tömegű és tetőformájú épületek kialakítása 
o agyagcserép fedés használata hozzájárul az egységes településképhez 
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o kerülendő a nem természetes színű és anyagú héjazatok alkalmazása 
o a vakolatokat nézve a természetes, pasztel és világosabb föld színek alkalmazása javasolt 
o a színek kiválasztásánál figyelembe kell venni a környezethez és az épülethez való harmonikus illeszkedést 
o tömegarányaiban az épület illeszkedjen a szomszédos épületekhez és a településképbe 
o a fő és melléképületek architektúrájukban és megjelenésükben egymáshoz illeszkedőek legyenek 
o a lábazat sötétebb tónusú, meglévő épületek esetén javasolt a lábazat eredeti anyagából való ujraépítés 

 

GAZDASÁGI TERÜLETEK 
Közterület, megjelenés 

o az épület megjelenése fejezze ki annak funkcionális jellegét 
o javasoljuk honos növények (fák) telepítését 
o a közterületi fásítás megőrzendő, annak fenntartása közös érdek 
o az autóbeállók kialakításának elsődleges szempontja a rálátás és közlekedési biztonság szem előtt tartása 

 
Telek beépítés 

o általában szabadonálló, vagy oldalhatáron állló beépítés a jellemző 
o új és meglévő épület építése, bővítése esetén illeszkedni kell a környezetbe 
o az udvar és parkolók kultúrált, parkosított kialakítása 
o növénytelepítésnél figyelembe kell venni a körülvevő természeti környezetet, kerülni kell az idegen honos növényfajok telepítését 

 
Épület 

o a gazdasági épületeknek megvan a maga formai és anyaghasználati racionalizmusa, ugyanakkor jó arányokat kell tükröznie 
o új épület és építmény építése esetén meghatározó szempont az illeszkedés szabálya 
o a telken belüli zöldfelületek és burkolt felületek megfelelő mértékű aránya 
o javasolt megoldás az egyszerű épülettömeg 
o a közterület fő homlokzata a tevékenységet kifejező, hagyományos építőanyagokkal történő kialakítása 
o javasolt az egységes megjelenés kialakítása, a lakóházszerű kerülendő 
o a rikító színekben pompázó acélvázas csarnokok kihelyezése nem megfelelő 
o pasztel és föld színek használata javasolt, élénk színek alkalmazása kerülendő 
o a teljes homlokzatot vagy tetőt elfoglaló cégnevek, logók kihelyezése nem elfogadható 
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 
 
Közterület, megjelenés 
 

o a változatos növényhasználattal hozzájárzulunk a biológiai sokszínűség fennmaradásához 
o közterületeken a fásított zöldfelületek megtartása 
o közművek helyének biztosítása a zöldfelületek, fásítások megőrzése és fenntartása mellett 
o a gondozott kert hozzájárul a harmonikus településképhez 
o a kert növényzete alkalmazkodjon a környező táj karakteréhez 
o minél kevesebb burkolt felület kialakítása, természetes anyagok használata javasolt 
o az egységes anyaghasználat harmónikussá teszi a kertet 

 
Telek beépítés 
 

o szabadonálló beépítési mód a jellemző 
o a környezetbe illeszkedő épülettömegek kialakítása 
o a burkolt és zöldfelületek megfelelő arányának biztosítása 

 
Épület 
 

o hosszú élettartamú, egyszerűbb szerekezetek választása 
o a melléképületek a főépületekkel együttesen tervezendők, megjelenésükben, anyaghasználatukban és tetőkialakításukban azonosak legyenek 
o az élénk színek használata kerülendő 
o a természetbe illő, természetes tető kialakítás 
o egységes megjelenésre való törekvés 
o az épület rendeltetésének megfelelő szín, anyaghasználat és nyílászáró kiválasztás 
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EGYÉB TELEPÜLÉSRÉSZEK 
 
Közterület, megjelenés 
 

o a közterületen kialakult zöldfelületek fásított része megtartandó 
o közterületen a zöldfelületek mellett a közművek vezethetőségét is biztosítani kell 

 
Telek beépítés 
 

o törekedni kell honos növényzetek (fák, cserjék) telepítésére 
o szabadonálló beépítési mód a jellemző 
o ügyelni kell a burkolt és zöldfelületek arányára 

 
Épület 
 

o épületek, építmények építésénél, bövítésénél elsődleges szempont az illeszkedés, mind anyaghasználatban, megjelenésben, színhasználatban 
o a hívalkodó színek alkalmazása kerülendő 
o javasolt a homogén, föld színek alkalmazása 
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A fényszennyezés elkerülését szolgáló javaslatok 
a) Külterületen az alábbi világítási szabályok betartása szükséges: 

 Indokolt, állandó kültéri megvilágításhoz (ha az nem eleve oldalirányú megvilágítás) csak teljesen ernyőzött, síkburás világítóeszközöket lehet 
használni, amelyeket olyan módon kell kialakítani és karbantartani, hogy fényük a vízszintes sík fölé közvetlenül ne vetülhessen. 

 Meleg fényű fényforrások kerüljenek alkalmazásra. A lámpatestekben alkalmazott fényforrás sárgás fényű, meleg színhőmérsékletű (legfeljebb 
névleges 3000K) legyen. 

 Külterületi telephelyeken állandó világítás helyett (főként, ha az nem lefelé irányul) célszerű mozgásérzékelővel kapcsolt lámpatestet alkalmazni, 
legfeljebb 5 perces késleltetési idővel. 

 Diszkófények, valamint a járófelületbe épített lámpák általában valamint a védett természeti területek felé irányított reflektorok, fényvetők, 
használata tilos. 

 Külterületi üdülőterületen és külterületi lakott területen a belterületi előírások irányadóak. 
b) Belterületen az világítási szabályok betartása szükséges: 

 Díszkivilágításokat kivéve csak teljesen ernyőzött, síkburás világítóeszközök alkalmazhatók, amelyeket olyan módon kell felszerelni (és karban- 
tartani), hogy fényük a vízszintes sík fölé közvetlenül ne vetülhessen. 

 Meleg fényű fényforrások kerüljenek alkalmazásra. A lámpatestekben alkalmazott fényforrás sárgás fényű, meleg színhőmérsékletű (legfeljebb 
névleges 3000 K) legyen. 

 Díszkivilágítások esetében szabályozható és időkapcsolóval ellátott fényáram alkalmazandó (dimmelés), ekkor 23:00 óra után automatikusan 
kikapcsolandó/csökkentendő a fényáram legalább 50%-kal. 

 Az utcákat amennyire csak lehet egyenletesen, és amennyire csak lehet, alacsony intenzitással világítsuk meg. Vidéki utakon a 0,3 cd/m² fénysűrűség 
elegendő, amely kb. 4 lux megvilágítással elérhető. Ez az EU útvilágítási szabványoknak (EN13201) megfelelő legalacsonyabb útosztály. 

 Diszkófények, valamint a járófelületbe épített lámpák általában valamint a védett természeti területek felé irányított reflektorok, fényvetők, 
használata tilos. 

c). Védett természeti területeken: 

 A védett területeken lévő belterületeken és közlekedési utakon állandó kültéri világítást csak a közlekedés biztonsága érdekében, valamint járdák és 
parkolók esetében lehet használni. Szükség esetén építkezések munkálatainál ideiglenesen alkalmazható kültéri megvilágítás. Állandó világítás 23:00 
óráig alkalmazható, ezután a megvilágító világítótestet ki kell kapcsolni, annak időkapcsolósnak kell lennie, vagy a kikapcsolásról más módon 
szükséges gondoskodni. Enyhébb korlátozásként alkalmazható megoldás a szabályozható fényáram (dimmelés) alkalmazása, ekkor 23.00 óra után 
automatikusan legalább 50%-kal csökkentendő a fényáram. 
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 Indokolt, tartós kültéri megvilágításhoz (ha az nem eleve oldalirányú megvilágítás) csak teljesen ernyőzött, síkburás világítóeszközöket lehet 
használni, amelyeket olyan módon kell kialakítani és karbantartani, hogy fényük a vízszintes sík fölé közvetlenül ne vetülhessen. Javasolt minél 
alacsonyabb fénypontú megvilágítás alkalmazása (1- 6 m). 

 Az állattartó telepeken és más telephelyeken folyamatos kültéri világítás alapesetben nem alkalmazható. Indokolt esetben kültéri megvilágításhoz 
csak teljesen ernyőzött, a horizont alá 3-4 fokkal takart, a talaj felé irányított síkburás lámpa alkalmazható oly módon, hogy az a horizont fölé ne 
világítson. Egyéb, ferde megvilágítás csak élet- és vagyonbiztonsági okokból, és csak mozgásérzékelős bekapcsolóval telepíthető. 

 Előírás, hogy meleg fényű fényforrások kerüljenek alkalmazásra. A lámpatestekben alkalmazott fényforrás sárgás fényű, meleg színhőmérsékletű 
(legfeljebb névleges 2700K) legyen. 

 Reflektorok, fényvetők, díszkivilágítás, reklámfény és diszkófény valamint a járófelületbe épített világítótestek alkalmazása tilos. 
Másik lehetőség, a LONNE ajánlásokat alapul véve: 

 El kell kerülni a hideg fehér fényű világítást, amely 500 nanométernél rövidebb hullámhosszúságú fényt tartalmaz. Ennek megfelelően 3000K alatti 
érték javasolt a kültéri világítás színhőmérsékletére. 

 A világítótestek ernyőzése olyan legyen, hogy a fényt oda irányítsa, ahol arra szükség van: Megfelelő ernyőzés esetén a kibocsátott fényt nem látjuk 
közvetlenül. A megfelelően irányított fény nem jut a gyalogosok, járművezetők szemébe, az épületek ablakai felé vagy éppen az égbolt irányába. A 
fényeknek – még a díszvilágítás esetén is – lefelé kell irányulniuk. Így például a talajszintbe épített fényvetőket, melyek felfelé sugároznak, el kell 
kerülni. 

 Az utcákat amennyire csak lehet egyenletesen, és amennyire csak lehet, alacsony intenzitással világítsuk meg. Vidéki utakon a 0,3 cd/m² fénysűrűség 
elegendő, amely kb. 4 lux megvilágítással elérhető. Ez az EU útvilágítási szabványoknak (EN13201) megfelelő legalacsonyabb útosztály. Az EU 
szabványok gyakran sokszor erősebb megvilágítást ajánlanak, mint ami jelenleg a legtöbb európai településen megvalósult.  

 Igazítsák a kültéri világítást a tényleges használat idejéhez. Este 10 óra, vagy éjfél után jóval kevesebb fényre van szükség, ennek megfelelően az 
közvilágítás fénye csökkenthető. A megvilágítási szintek akár 50-80%-os csökkentése is lehetséges. A nem közcélú világítást teljesen ki kell kapcsolni, 
ha nincs arra közvetlen szükség. 
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Az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának 
 és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről 

A rendelet alapján a tagországok képviselőiből álló inváziós fajok elleni védelemért felelős bizottság elfogadta azt a növény- és állatfajlistát, mely az 
Unió számára veszélyt jelentő inváziós idegenhonos fajok jegyzékét alkotja. A listán szereplő fajok egyedeire vonatkozó szigorú szabályok szerint tilos 
az egész EU területén forgalomba hozni és a természetbe kibocsátani akár egyetlen példányt is, de a behozatalra, tartásra, tenyésztésre, szaporításra, 
szállításra, kereskedelemre és felhasználásra is hasonlóan szigorú szabályok vonatkoznak. 
A listában szereplő növényfajok: 

Magyar név Tudományos név 

Borfa, tengerparti seprűcserje Baccharis halimifolia 

Kaliforniai tündérhínár Cabomba caroliniana 

Vízijácint Eichhornia crassipes 

Perzsa medvetalp Heracleum persicum 

Sosnowsky-medvetalp Heracleum sosnowskyi 

Hévízi gázló Hydrocotyle ranunculoides 

Fodros átokhínár Lagarosiphon major 

Nagyvirágú tóalma Ludwigia grandiflora 

Sárgavirágú tóalma Ludwigia peploides 

Sárga lápbuzogány Lysichiton americanus 

Közönséges süllőhínár Myriophyllum aquaticum 

Keserű hamisüröm Parthenium hysterophorus 

Ördögfarok keserűfű Persicaria perfoliata 

Kudzu nyílgyökér Pueraria montana var. lobata 

 
Várhatóan az alábbi fajokkal fog bővülni a lista: 

Magyar név Tudományos név 

Közönséges selyemkóró Asclepias syriaca 

Vékonylevelű átokhínár Elodea nuttallii 
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Bíbor nebáncsvirág Impatiens glandulifera 

Felemáslevelű süllőhínár Myriophyllum heterophyllum 

Kaukázusi medvetalp Heracleum mantegazzianum 

Óriásrebarbara Gunnera tinctoria 

Tollborzfű Pennisetum setaceum 

 Alternanthera philoxeroides 

 Microstegium vimineum 

 
A NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól 

 
A kormányrendelet melléklete meghatározza azoknak a fajoknak a listáját, melyek inváziós és termőhely-idegen növényfajoknak tekinthetők, így az 5. 
§ (2) bekezdés értelmében a Natura 2000 gyepterületeken ezek megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni, állományuk visszaszorításáról 
gondoskodni kell mechanikus védekezéssel vagy speciális növényvédőszer-kijuttatással. 
 
Az érintett növényfajok: 

1. Fásszárú inváziós és termőhely-idegen növényfajok: 

Magyar név Tudományos név 

akác Robinia pseudo-acacia 

amerikai kőris Fraxinus americana 

bálványfa Ailanthus altissima 

keskenylevelű ezüstfa Elaeagnus angustifolia 

fekete fenyő Pinus nigra 

erdei fenyő Pinus silvestris 

gyalogakác Amorpha fruticosa 

kései meggy Prunus serotina 

zöld juhar Acer negundo 
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2. Lágyszárú inváziós növényfajok: 

Magyar név Tudományos név 

alkörmös Phytolacca americana 

japánkeserűfű fajok Fallopia spp. 

kanadai aranyvessző Solidago canadensis 

magas aranyvessző Solidago gigantea 

parlagfű Ambrosia artemisifolia 

selyemkóró Asclepias syriaca 

süntök Echinocystis lobata 

 
A növényvédelmi tevékenységről 

 
A 43/2010. (IV.23.) FVM  rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében a földhasználó és a termelő köteles védekezni az alábbi növények ellen: parlagfű 
(Ambrosia artemisiifolia), keserű csucsor (Solanum dulcamara), selyemkóró (Asclepias syriaca), aranka fajok (Cuscuta spp.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Mai példák |43 

JÓ PÉLDÁK 
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KERÍTÉSEK, KERTEK 
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UTCÁK, TEREK, PARKOK, SZOBROK 
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IRODALOMJEGYZÉK 
 
PUSZTADOBOS Község Önkormányzatának Hivatalos Honlapja 
 
Településképi Arculati Kézikönyv (mint szakmai előkészítő anyag) 
 
„Kecskemét” Településképi Arculati Kézikönyv (mint szakmai előkészítő anyag) 
 
Ik, Kállósemjén Arculati Kézikönyv 
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