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BEVEZETÉS 

„A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján minden településnek el kell 

készíteni a teljes közigazgatási területére kiterjedő Településképi Rendeletét, illetve az azt 

alátámasztó munka részeként is hasznosuló Településképi Arculati Kézikönyvet. A Településképi 

Arculati Kézikönyv, azaz a TAK meghatározza a településképi jellemzőket, településrészek 

arculati jellemzőit és értékeit, a minőségi formálásra vonatkozó javaslatokat, valamint a 

településképhez illeszkedő építészeti elemeket.„ 

Tisztelt Olvasó! 

Egy településen élők, munkálkodók, megpihenők, vagy csak áthaladók számára a hely 

beazonosíthatóságát a feltáruló táji környezet, az utcák, terek vonalvezetése, arányai, burkolata, 

köztéri építményei, növényzete és hangsúlyosan az épületek, kerítések, kertek kialakításának 

összessége határozza meg. Ezek jelenítik meg a város, község általános, vagy azon belül az 

egyszerre belátható, közvetlenül érzékelhető részének egyedi arculatát, és jó esetben az ezeket 

jellemző „szépség”, azaz a szemnek kedves, harmonikus összkép, a rendezettség, 

megműveltség, karbantartottság teszi az adott helyet, a települést/településrészt vonzóvá, 

minőségi élettérré. 
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Köröm Településképi Arculati Kézikönyve elkészítésénél is az volt az alapvető törekvés, hogy a 

község település-történetére visszatekintően, a ma érzékelhető táji-települési környezet jellemzőit 

bemutassa, feltárja annak állapotát, felmutatható és követhető értékeit. Ezáltal felhívja figyelmet 

arra, hogy házunk, udvarunk, kertünk, kerítésünk alakítása, karbantartása során a személyes, 

családi és gazdasági indíttatású cselekedeteink, csakúgy, mint elődeinké alapvetően 

meghatározzák a település megjelenését, ezáltal mindennapi életterünk minőségét.  

A Kézikönyv célja tehát jó példák, minták, folyamatok bemutatásával irányjelzőként szolgáljon a 

jelent és a jövőt tekintve a település jelenlegi és leendő lakosai számára az egyéni, ezáltal 

egyben a települési környezetünk alakításához. 

 



_____________________ 

6. oldal, összesen: 37 

1. A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA 
 

 

 

 

 

A község a Sajó és a Hernád összefolyása alatt fekszik, 
közigazgatási területének jellemzője tehát: egyrészt a nyugati 
oldalon a Sajó kétoldalán az ártéri kitettség, rétekkel-
legelőkkel-erdőkkel, valamint állandó avagy időszakos 
vízfelületekkel, másrészt a keleti és déli oldalon a jól 
művelhető síkságon a szántókkal.  

A településtest a folyó folyásirány szerinti balpartján az 
áradástól már nem érintett sík terület peremén elterülő 
beépítést mutat. A külterületen csak néhány majorság jelenik 
meg beépítésként. 
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Közútról több irányból lehetséges a 
megközelítése. 
Az északi (Miskolc-Sajóhídvég), fő 
megközelítési irányából a feltáruló 
települési kép bal oldalon a rét-legelő 
árteret, jobbra szántókat mutatja, majd a 
faluvég beépítést. 
Délről (Kesznyéten-Girincs, illetve Tiszalúc 
felől): nagytáblás szántók, majd emlékpark 
és temető,  faluvég jelleg. 
A település elérhető a folyó jobbpartján futó 
főútról (Miskolc-Tiszaújváros felől) Muhin 
keresztül időszakosan korlátozottan 
kompon is.  
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8. oldal, összesen: 37 

 

A település hagyományosan kialakult központi 
területe az áthaladó országos út bal oldalán 
terül el. Az szórtan elhelyezkedő, helyi léptékű 
települési intézménysor a községházával 
kezdődik, majd a közösségi és gyermek  
intézmények, szolgáltatások épületei 
sorakoznak. Az rk. templom kegyeleti 
együttese, szomszédságában az iskola, majd a 
pálosok  attraktív vendégfogadója a révátkelő 
felé vezető út mentén helyezkedik el. 
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9. oldal, összesen: 37 

 

 

 

A település lakóházait a Sajó völgyére 
jellemző részletekkel bíró, hagyományos, 
telkes, tornácos, hosszúházas beépítés 
jellemzi, mozaikosan átalakuló beépítésekkel, 
illetve a rendezett kockaházas-sátortetős 
lakóterületek, valamint északi, keleti szélén az 
utcára merőleges nyeregtetős, nagyrészt 
leromlott állapotú utcasorok. 
A település általános karaktere: karbantartott 
közintézmények és közterek, erős látványbeli 
kitettségű műemlék Pálos fogadó és Rákóczi 
emlékpark. Karbantartott, a 80-as évekkel 
lezáruló lakóházépítés, a korábbról származó 
tornácos portákkal, karakteres-míves beton 
kerítésekkel, illetve a keleti, leromlott 
lakóterület 
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10. oldal, összesen: 37 

2. ÖRÖKSÉG 

2.1. Településtörténet 

Köröm község neve már a honfoglalás idejében ismeretes volt. Hajdan Borsod vármegyéhez 

tartozott, amikor is a neve Kerem volt. Köröm községet az oklevelek csak 1387-ben említik 

először, abból az alkalomból, hogy akkori birtokosa, Ónodi Czudar Jakab a sajóládi pálosoknak 

adományozta körömi birtoka felét, de a település valószínűleg sokkal korábbi eredetű. Már a XIII. 

században is létezhetett, mert a hagyomány szerint a Muhi csata idején itt híd állt a Sajón, amelyet 

IV. Béla vitézei védtek utolsó leheletükig a tatár támadással szemben. Maga a község is elpusztult 

a tatárjárás idején. 

A pálosok is hidat vertek a folyón, amely azért volt 

fontos, mert Nyékládháza felől rajta keresztül vezetett az 

út Szerencs felé, onnan pedig Tokaj, Patak és Kassa 

irányába. A híd a küzdelmes századok során elpusztult, 

mert 1598-ban már csak komp járt a Sajón, s a falu lakói 

révészkedéssel foglalkoztak, akik a pálosok számára 

szedték a vámot az átkelésért. Ugyancsak a pálosok 

építették a barokk stílusú katolikus templomát 1729-ben, 

valamint 1747-49-ben a ma is álló vendégfogadót az 

átutazó szerzetesek, nemesek és polgárok számára. A 

pálos rend címere ma is látható az utcai homlokzaton. A 

keleti és a déli homlokzaton napórák voltak a következő 

felirattal: QUAM CITO FELICES ERIPIT HORA DIES. 

(Milyen hamar elragadja az óra a szép napokat) 

Többször volt vendége – fogsága elején és végén is – 

Kazinczy Ferenc. Az épület a rend 1786-os feloszlatása 

után továbbra is vendégfogadó maradt, a Vallásalap 

kezelésében, majd 1920-tól községháza és iskola, és 

1930-tól a mai napig plébánia, 

egyben a sárospataki egyházi 

gyűjtemény filiáléja. A török hódoltság 

idején elnéptelenedett a falu, de a 

XVII. században újra benépesült. A 

török alatt  

elnéptelenedett birtokukra a 

szerzetesek Felvidékről és 

Kárpátaljáról hoztak telepeseket. 

1707-ben azt az országgyűlést, 

amelyet Rákóczi fejedelem Ónodra 

hívott össze ( a Sajó áradása miatt 

nem tudván a küldöttek a várba 

eljutni), a sajókörömi fennsíkon tartották meg.  
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A XVIII. Század második 

felében a királyi kamara 

birtokai közé kerül, majd a 

vallásalapítványé lesz. 

Római katolikus temploma 

még a pálosok idejéből való, 

1801-ben restaurálták, 

1929-ben pedig bővítették. 

Egyháza csak 1932-ben 

alakult.  

1849-ben a magyar 

szabadságharc csapatai és 

az orosz cári hadsereg 

közötti ütközet zajlott le a 

község határában. 

 

 

 

A világháborúban 72 polgára 

vett részt, akik közül 32-en 

hősi halált haltak.  

Ekkor Köröm egy kis község. 

Területe 1426 k. hold, 

lakosainak száma 834 akik 

valamennyien magyar 

anyanyelvűek és közülük 661 

rk., 151 gk., 3 ref., 2 ág. Ev. 

És 17 izr. vallású. Lakosai 

jobbára földművelők és 

állattenyésztők. Házak száma 

214. Tanügyét 1 rk. Elemi 

népiskola és 1 községi 

gazdasági továbbképző látja 

el. A község állandó piaca 

Miskolc és Ónod. Körorvos 

Girincsen, gyógyszertár Ónodon, közkórház Miskolcon található. Vasútállomása Hernádnémeti.  

A Sajó áradásai sok kárt okoztak a településnek. A XX. Század első felében gőzmalom működött 

Körömben. A rendkívül szorgalmas, gazdag élő folklórral bíró, mélyen vallásos falu a környéken 

legjobban állt ellen a kommunista hatalomnak. Talán az ország egyetlen iskolája, melynek 

homlokzatán az 1920-as átépítésig megmaradt a kereszt, Szent Gellért és Szent István szobra. 
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2.2. Épített örökség 

2.2.1. Műemlékek 

Pálos 
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2.2.2. Nevezetes épületek 

Római katolikus templom (Kisboldogasszony), feszülettel, kálváriával, 1729-ben a pálosok 
építették a település barokk stílusban,  
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Községháza  

  

Posta 

      

Élelmiszerbolt 
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Óvoda 

 

Hősi emlékművek 
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Rákóczi emlékpark 
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17. oldal, összesen: 37 

3. LAKÓHÁZ-TÍPUSOK 

3.1. Falusias lakóház típusok 

 

 

 

1900 előttről: egysoros, 
két-háromosztatú, 
oromzatos vagy füstlikas, 
(fatornác), nád-cserép, 
tapasztva, fehér, fa, majd 
betonkerítés, ólas 
gazdasági udvar, 
konyhakert, utcán kevés 
növényzet, csak fa (az 
állathajtás okán) 

1900-1940 közötti: 
egysoros, háromosztatú, 
hosszúház, falazott tornác-
veranda, alacsony lábazat, 
cserép, vakolva, színes, 
díszes beton kerítés, 
eredetileg ólas gazdasági 
udvar, konyhakert, utcán 
kevés növényzet, csak fa 

1950-60 közötti: egy- két 
soros, üvegezett tornácos 
kontyolt ház, közepes 
kőlábazat, szalagcserép 
fedés, meszelés vagy 
kőpor, színes-mintás, 
míves lábazat és parapet, 
vakolat-ablakkeretezés, 
tégla-kő oszlopos 
betonkerítés, dísz előkert, 
ólas gazdasági udvar, 
konyhakert, utcán kevés 
növényzet, csak fa 
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1960-75 közötti: kétsoros, 
alagsor vagy méteres 
kőlábazat, síkpala- bordás 
cserép, kőpor, színes-
mintás, vakolat-
ablakkeretezés, 
betonoszlopos kerítés, dísz 
előkert (rózsa), oldalkert 
füves-fás, hátsó gazdasági 
udvar inkább tárolók, 
konyhakert, utcán díszkert, 
fa). Egyszerre kiépülő, 
egységes utcaképek. 

1975-90 típusterv-
adaptációk, földszint- 
emelet-tetőtér vegyesen, 
tetőgerinc iránya 
vegyesen, bejárat-terasz 
utca felől is, törtfehér 
kőpor(később színes), 
kerámiacserép, 
(betoncserép) átépülő 
utcaképek is, többféle  
kerítés,  dísz előkert 
(rózsa, örökzöld), előudvar 
fű, hátsó udvar inkább 
tárolók, konyhakert, utcán 
díszkert, dísz fa (örökzöld). 

Az 1995-től napjainkig 
épültek egyedi tervek 
alapján készültek. 

 Kevés új ház, néhány 
átépítés-toldás. Megjelenik: 
a narancsszín, színes 
kerámia vagy betoncserép, 
néhol mívesebb kerítés. 
Általános a dísz előkert 
konyhakert ritkán, utcán 
pázsit, térburkolás, díszfa 
(örökzöld). 
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4. ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK 

 

  

    

Történeti központ / átalakuló falusias lakóterület 

 

Falusias lakóterület 

 

Mezőgazdasági/ipari terület 

 

Parkosított zöldterület / egyedi területek 

 

Külterület / ártér 
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4.1. Történeti központ / átalakuló falusias lakóterület 

 

A település központi magja, 

amely magában foglalja az 1950-

60-as évekig beépült, kialakult 

településrészt. 

Az eredeti utcahálózat és 

telekrend jelenleg is fennáll. Az 

egyházi és közintézmények 

alapvetően az eredeti helyükön 

működnek, az épületeik 

megjelenésében az építéskori 

állapot felismerhető.  

 

 

 

 

 

Az újak (ovoda új épülete, bolt) a település 

szövetébe illeszkedők, építészeti 

kialakításuk rendezett.  

 

 

 

 

A közterek, teresedések parkosítottak, nívósan 

butorozattak. 

 

. 

 

 

 

A telkek közül több, mozaikosan 1960 után 

átépített. A lakóházak megjelenése az 

utcaképben nem mindenhol egységes, 

kialakításukban színes képet mutatnak. 

A lakóházak közül a legkorábbról 

fennmaradtak utcára merőleges gerincű 

kontyolt tetősek, egy traktusosak, míves 

tornáccal, verandával.   
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4.2. Falusias lakóterület  

A központi magtól nyugatra és délre 

fekvő, több ütemben kialakított terület. A 

telkek továbbra is mélyek (falusias 

telekhaználattal: előkert, első udvar, hátsó 

udvar, konyhakert), szélességük 16m 

körüli, a beépítés oldalhatáron álló.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sátortetős, kéttraktusos tömegűek, 

karakteresen meglelenik a beton, kő 

lábazat, parapet és sarok kiemelés. A 

kerítések vegyesek, egyrészt a 

hagyományos betonoszlopos-mezős, 

másrészt kovácsoltvas kapuk, illetve 

mezők betonlábazattal. 

Az átmenő főút mentén erőteljes fasor. 

 

 

 

 

A későbbi, típus majd egyedi tervek alapján 

épült lakóházak előkerttel, utcára 

merőleges gerincű nyeregtetővel és 

vegyesebb anyagú, kialakítású keritéssel 

mutatkoznak. 

Az utcaképek változatosak, és néhol 

ritmustalanul váltakozó arcot mutatnak 

A telkek itt is a hagyományosan kialakult: 

14-20 m széles és jellemzően legalább 50 

m mély. Többféle lakóháztípus jelen van és 

folyamatos az átépülés, a homlokzati 

megjelenés átszabása (nyílászáró csere, 

utólagos hőszigetelés, „divatos” burkolás, 

szinezés) is jelentkezik. 
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4.3. Egyedi területek 

4.3.1. Rákóczi Emlékpark 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

4.3.2. Temető, egyedi építészeti kialakítású ravatalozó 
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4.4. Külterület / ártér 

 

 

 

 

 

 

 

A község határából meghatározó arányban jelenik meg 
a természeti örökség részeként a Sajó ártere. Az 
ökológiai hálózat része, a védettségi normákat a 
Nemzeti Park Igazgatósága tarja nyilván és érvényesíti. 
Az erdőket, gyepeket, szántókat használók, művelők 
ezek ismeretében teszik dolgukat, az alkalmi túrázók 
ilyenként élvezik a táj, a természet szépségét 
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5. AJÁNLÁSOK  

5.1. Általános ajánlások 

 

 

 
 

Új épület építése, vagy meglévő 

épület átalakítása, bővítése esetén 

igazodni szükséges a kialakult 

település-szerkezethez és az adott 

területen lévő építészeti jelleghez. 

 

A településképi szempontból 

meghatározó területeken a 

meglévő építményeket fenntartani, 

bővíteni, átalakítani, valamint új 

építményeket létesíteni, csak a 

meglévő építményekkel 

összehangoltan, a jellegzetes 

településkép, valamint az épített 

és természetes környezet 

megjelenését megőrző és azt 

fejlesztő módon szükséges. 

 Az környezeti, építészeti 

illeszkedés legyen alapvető 

szempont, melyben  az épületek fő 

tömeg- és tetőformája, külső 

homlokzata, az alkalmazott 

anyagok, azok színe, 

felületképzése meghatározó 

jelentőségű.  

Meglévő épületek átalakítása, 

bővítése esetén az új 

épületrészeknek a meglévő 

épülettel való való harmonizálása, 

az építészeti formák,, 

anyaghasználat és részletképzés 

tekintetében egyaránt elvárás.  

Az építmények elhelyezésénél 

törekedni kell a lehető legnagyobb 

összefüggő zöldfelület 

kialakítására.  



_____________________ 

25. oldal, összesen: 37 

 

Új tetőzet kialakításánál, a gazdasági területek kivételével kerülendő a harsány, természetes 

fedési módoktól eltérő színű és anyaghasználatú technológiák alkalmazása (pl.: műanyag 

hullámpala). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Új közművek elhelyezése, valamint közműhálózat fejlesztése során a közművek elhelyezése föld 
alatt javasolt. 

 

 

 

Homlokzati felületképzés esetén kerülendő a 
harsány, földszínektől és pasztell földszínektől 
eltérő színezés, valamint a teljes homlokzaton 
megjelenő reklám célú falfestés. A színezési 
javaslat az utcafronti kerítésekre, egyéb 
építményekre is érvényes. 

 

 



_____________________ 

26. oldal, összesen: 37 

 

Új építésnél a főépület és a kiegészítő építmények egységes formálására, anyaghasználatára kell 

törekedni. 

 

 

 

Szellőzőt, klímaberendezést, tv vevő 

berendezést a településképi szempontból 

meghatározó területek esetén utcafronti 

homlokzatra elhelyezni nem ajánlott. 

Homlokzati nyílászárók cseréje 
esetén az épület homlokzatán 
alkalmazott nyílászárók színét 
és jellemző osztását 
szükséges megtartani, kivéve, 
ha a homlokzaton minden 
nyílászárót egyidejűleg 
kicserélnek. 



_____________________ 

27. oldal, összesen: 37 

A településkép védelme érdekében a település bármely területén, ahol a jellemző települési 
karaktertől eltérő szintszámú épület vagy eltérő magasságú építmény megvalósítását tervezik, 
hatásvizsgálati tanulmány és településképi vizsgálat szükséges. 
 

 

Műtárgyakat, közterületi 

burkolatokat és 

berendezéseket 

(utcabútorok, hirdető 

berendezések, 

világítótestek, pavilonok, 

autóbuszvárók, stb.) az 

utcakép 

jellegzetességének 

megtartásával, a már 

kiforrott helyi stílus, 

anyaghasználat 

megtartásával kell. 

megvalósítani. 

 

Utcabútorok kialakításakor és elhelyezése során továbbra is törekedni 

kell arra, hogy azok egy tárgyegyüttest alkossanak, azok a környezetük 

építészeti karakterébe illeszkedő típusúak, időtálló kivitelűek és 

lehetőleg egyedi tervezésűek legyenek. 

  

 

 



_____________________ 

28. oldal, összesen: 37 

5.2. Történeti központ/ átalakuló lakóterület 

5.2.1. Közterület 

 
 

 
 
 

 

Településképi szempontból 

meghatározó területeken 

szükséges megőrizni a 

település jellegzetes 

szerkezetét, telekrendszerét, 

utcavonal vezetését. Új telek 

kialakítása, vagy telek-

átalakítás csak ezzel 

összhangban javasolt. 

 

Ajánlott a településközponti 

térszövetek már kialakított 

zöldfelületeinek, közparkjainak, 

növényállományának a mai 

igényeket színvonalasan 

kiszolgáló, hosszú távon 

életképes, folyamatos  és 

fenntartható megújítása, 

fejlesztése. 

 

Növény kiültetésekre az 

igényesen kialakított 

virágágyásokra, virágtartó 

állványokra a település 

területén találhatók jó példák, a 

kezdeményezés folytatása és 

kiterjesztése és fenntartása 

továbbra is ajánlott. 

A közterületek és zöldfelületek 

fejlesztése, kialakítása, fasorok 

ültetése valamint közterületi 

burkolatok, utcabútorok, 

lámpatestek cseréje, felújítása 

továbbra is egységes koncepció 

alapján történjen. 



_____________________ 

29. oldal, összesen: 37 

5.2.2. Épület, építmény 

 

 

  

   

 

 

Új épület, építmény elhelyezése 

esetén követelmény a fokozott 

illeszkedés az arányosság 

gondolatát szem előtt tartva. 

A településközponti területeken 

lévő épületek rekonstrukciója csak 

egységes koncepció alapján 

történhet 

 

 

Védelemmel érintett épület 

felújítása során törekedni kell az 

eredeti állapotot tükröző építészeti 

kialakításra. 

Energetikai korszerűsítések 

alkalmával törekedni kell a teljes 

homlokzat egy időben történő 

felújítására. 

A tetőfedés során kerülendők a 

harsány, természetes fedési 

módoktól eltérő színű és 

anyaghasználatú technológiák 

(bitumenes zsindely, hullámpala, 

cserepes lemez vagy hasonló 

műszaki tulajdonságú 

építőanyagok).  

 

Az igényes és értékes építészeti 

részletek megőrzendők, a 

megőrzés érdekében folyamatos 

karbantartásukról gondoskodni 

kell. 

 



_____________________ 

30. oldal, összesen: 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Új épület telepítése során igazodni kell a kialakult 

település-szerkezethez, utcaképhez és az adott 

területen jellemző beépítési módhoz, attól eltérő és 

ellentétes kialakítás nem javasolt. 

 

 

Hagyományos soros beépítésű falusias lakóterületek 
esetében csak olyan építés és telekalakítás 
valósítható meg, ami a lakóudvarok beépítettségét 
nem növeli illetve egy lakóudvaron belül legfeljebb 
egy lakóház – egy, két melléképület megvalósítása 
ajánlott a hagyományos magyar beépítési formavilág 
megőrzése érdekében. 

 

Új épület telepítése során a domborzat adta 
lehetőségekhez való legnagyobb mértékű igazodás 
elvárt, illetve 35-45 közötti tetőhajlásszög   
megváltoztatása nem követendő példa.  

 



_____________________ 

31. oldal, összesen: 37 

5.3. Falusi lakóterület 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

A területre földszintes, helyenként tetőteres épületek 

jellemzőek, az alacsony beépítési magasság 

megtartása javasolt. Az épületek jellemző 

tetőkialakítási formája magas tetős, ajánlott a 

tetőhajlásszög mértékét 30-47 fok között kialakítani. 

 

 

A falusias lakóterületek esetében csak olyan építés 

és telekalakítás valósítható meg, ami a lakóudvarok 

beépítettségét telíti túl, valamint egy lakóudvaron 

belül legfeljebb egy lakóház és legfeljebb egy 

melléképület megvalósítása ajánlott. 

 

 



_____________________ 

32. oldal, összesen: 37 

5.4. Egyedi területek és külterület 

 

Védett vagy védelemre tervezett területeken fokozott körültekintéssel kell 

minden beavatkozást (bármilyen nemű építést és területhasználatot) 

megvalósítani. A védett területeken reklámfelület elhelyezésére szolgáló 

önálló építmény, felszíni elektromos hálózati vagy hírközlési elem vagy 

építmény elhelyezése nem ajánlott. 

 

 

 

A külterület védelem alá nem eső részein sem jellemzők 

az építmények elhelyezése, kivételt képez egy-egy 

objektum, külterületi majorság, valamint egyéb elemek 

(kegyeleti, túrisztikai, közlekedési) helyszínei. A külterület 

alacsonyfokú beépítettségnek a megtartása elsőrendű. 

 

 

 

Új beépítés, építményelhelyezés során az alábbi 

ajánlások figyelembe vétele szükséges: 

- épületek telepítése jellemzően 

szabadonálló, ennek megtartása fontos 

szempont. Több épület elhelyezése, 

avagy meglévő épületállomány bővítése 

során fontos az egységes rendezőelv 

szerint történő kialakítás és illeszkedés.  

- a tájkép védelme érdekében egyszerű 

tömegképzésre való törekvés és 

nyeregtetős tetőforma kialakítása 

ajánlott. Mezőgazdasági területeken az 

épületek tetőhajlásszöge 20-40°között variálható. Csarnoképületek tetőzetének kialakítása 

során a trapézlemezfedés megengedett, azonban kezeletlen felületek használata nem 

ajánlott. Tájidegen, élénk színű felületképzés az épület és minden tartozéka esetében 

kerülendő. 

-  külterületi pihenőhelyek telepítése során ajánlott azok egységes arculat szerinti kialakítása, 

valamint természetes építőanyagok használata. 

 

Külterületi gazdasági területeken nagyon fontos szempont a természetbe illesztés, ezért a terület 

technológiát nem zavaró fásítása, valamint a megközelítését biztosító út fasorral való 

szegélyezése ajánlott. Fák telepítése kizárólag őshonos, illetve a közvetlen környezetben fellelhető 

fajok alkalmasak. 



_____________________ 

33. oldal, összesen: 37 

6. JÓ PÉLDÁK 

6.1. Épületek, épületrészletek 
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6.2. Építmények, részletek 
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6.3. Közterek és bútoraik 
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