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BEVEZETÉS, KÖSZÖNTŐ 1 

Kedves Olvasó, 
 
 
Nagy örömömre szolgál, hogy átnyújthatom Önöknek a településünk értékeit bemutató Településképi Arculati Kézikönyvet. 
Községünk Somogy megyében, a Balatontól 20 km-nyi távolságra, Marcali város közvetlen szomszédságában található. A 68-
as fő közlekedési út, észak-dél irányban szeli ketté. Északon a Marcali-hát, keletről az érintetlen természeti kincseiről híres 
Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet határolja. 
A falut teljes hosszában a Sári csatorna kanyargós patakvize kíséri, a Balatont tápláló övcsatornába sietve. 
Erdőszéli aprócska vízesés, a "Zuhogó" napjainkban is kedvelt kirándulóhely. A vízfolyás ereje korábban a Rádics család 
vízimalmát hajtotta. Napjainkban már a múltidéző tevékenységnek alig-alig vannak látható darabjai. Helyén a fiatal vállalkozó 
Kézsmárki család tanyája működik, Márky tanya néven. Szürke marhát, racka juhot, hátas és póni lovakat, mangalicát tartanak 
több hektárnyi területen. Adottak a lovaglás és a sétakocsikázás feltételei is. 
A falu nyugati határában, külterületi településrészen felújításra került a régi kastélyépület, a grófi család leszármazottja 
Hunyadi József vendégháza eredeti pompájában várja az érdeklődőt. 
A környékbeli erdőkben védett növények (tőzike, gyöngyvirág, ciklámen) a vízfolyás mentén mesterségesen létesített halastó, 
gazdag madárvilág és nagy vadállomány található. 
A természetet kedvelők és a kirándulók számára páratlan élményt nyújt a szomszéd településről Mesztegnyőről induló erdei 
kisvasút. 
Ez a dokumentum elsősorban az építkezni vágyók segítségére készült, de mindenki haszonnal forgathatja, aki érdeklődik a 
település egyedi karaktere, építészeti öröksége és jövője iránt. A jó példák ismertetésével nem uniformizálni szeretnénk az 
épületeket, csupán ötletekkel szeretnénk szolgálni. 
Ismertjük meg, és tudjuk, tanuljuk meg szeretni a magunk értékeit és gazdagítsuk azt a magunk eszközeivel – ez a mi múltunk, 
jelenünk és jövőnk. 
 
Kellemes lapozgatást kívánok a Település új oldalait is fellebbentő kiadványhoz. 
Büszkén vállalva e szép település vezetését, 
 
 
 
 
       Vargáné Balatincz Krisztina 
        polgármester 
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Kelevíz Somogy megyében Marcali és Mesztegnyő között, a 68-

as út mentén fekszik. A falu a Belső-Somogy középtáj, ezen 

belül a Marcali-hát kistáj része. A keleti oldalán a Boronka-

melléki Tájvédelmi Körzet húzódik. 

A település történeti fejlődése során mindvégig mezőgazdasági 

jellegű település volt, ahol a fő megélhetési lehetőséget az erdő- 

és mezőgazdálkodás jelentette. 

A település legkorábbi említése 1247-ben fordul elő, így a 

keleviziek nemrégiben ünnepelhették községük 750 éves 

fennállását. A XIII-XV. században Keleuez, Kelevíz, Kelewyz 

formában is fellelhető a név, eredetét a kelevéz szóval 

rokonítják. Az 1332-37. évi pápai tizedjegyzék szerint már akkor 

plébániája is volt. Egykor a mostani Barapuszta területén állt a 

falu, amelyet az itteniek szerint Kelebiának hívtak. 1513-as 

török kincstári adójegyzékbe 8 házzal került, a tizenhét évvel 

későbbi összeírás egy házát jegyezte. A hódoltság alatt 

elpusztult település a XIX. század elején „adott hírt magáról” 

ismét, ekkor Lehner, Stefaich, Hunkár, Boross, Kapitány, gróf 

Forgách család birtokaként. A XX. században a Lehnerek –

Vilmos, majd Antal – egyedüli tulajdonosai voltak a birtoknak.  

1944. december 3.-tól 1945. március 30.-ig itt húzódott a 

frontvonal. A faluban és fölötte voltak a német védelmi állások, 

a szovjet csapatok a Sári-csatornától keletre helyezkedtek el.  

Az 1990-es évek jelentős változást, és némi fejlődést hoztak. A 

település – másik hat településsel egyetemben jelenleg - a 

Meszetegnyői Körjegyzőség része. Több házat városiak, 

külföldiek vásároltak meg hétvégi háznak. A településen 

jelenleg több, mint 100 lakóház áll.  

A KSH adatai szerint 2017. január 01-én a település 

lakónépessége 318 fő, a lakások száma 127 db, a 

területnagyság 491 ha volt. 

 

A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA, ÁLTALÁNOS TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSKARAKTER 
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KELEVÍZ (1770-ES ÉVEK) 

 

 

 

KELEVÍZ (1855-56) 
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TELEPÜLÉSKARAKTER, TELEKSZERKEZET ÉS TELEKHASZNÁLAT, BEÉPÍTÉSI MÓD ÉS  

JELLEMZŐ ÉPÜLETTÍPUSOK 

Lakóépületek: 
Utcasorba váltakozóan kisebb-nagyobb méretű 
előkertekkel illeszkedőek, jellemzően északi és 
nyugati, de néhány esetben keleti oldali 
oldalhatáros beépítéssel. Az épületek utcafronti 
tömege és nyeregtető-gerincei – a 
hagyományokból adódóan - a legnagyobb 
részben párhuzamosak az oldalkerttel és az utca 
felé jellemzően oromfalas kialakításúak. 
Megtalálhatók még szép számmal a körbekontyolt 
megjelenésű „kétablakos” lakóépületek, de 
találhatók a településen az utcával párhuzamos 
gerincű nyeregtetővel rendelkező házak is. 
Összességében megállapítható, hogy ez a 
vegyesen előforduló építkezési „hagyomány” nem 
hat zavaróan az odalátogatóra, a véletlenszerű 
váltakozás különösen az íves vonalvezetésű 
Vörösmarty Mihály utcában érdekessé teszi a 
látványt. A lakóépületek jellemzően egyszintesek 
magastetős kialakítással, de előfordul egy-egy 
tetőtérbeépítéssel rendelkező épület. 
Kijelenthetjük, hogy a településen a meglévő 
épületállomány jellemzően mértéktartó, a helyi 
adottságoknak megfelelő kialakítású. A 
lakóépületek vakolt homlokzati megjelenésűek, 
esetenként eltérő színezéssel, de mértéktartóan 
megvalósítva. A település egészére jellemző, de 
nem kizárólagos az égetett tetőcserép-fedés. 
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Középületek: 
A településen az önkormányzati és a Közösségi épület találhatóak, mint középületek. Elmondható, hogy visszafogott tömeg és anyaghasználat jellemzi 

ezeket az épületeket, melyek mind tömegükben, mind pedig anyaghasználatukban beleillenek a település képébe.  

A közösségi épületben volt 1908-1981 között a község elemi népiskolája. A kápolnát és a harangtornyot 1910-ben építették hozzá, hogy az akkori 

szokásoknak megfelelően hétköznap a tanításnak, ünnepnap az istentiszteletnek adjon helyet. Jelenleg az „integrált közösségi szolgáltató tér” 

megnevezésnek megfelelő funkcióját kiválóan ellátja, az épületegyüttes a harangtoronnyal a település ikonikus épülete, példaértékűen karban tartva. 
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Gazdasági épületek: 
A pajták, istállók, egyéb gazdasági épületek jellemzően, de nem kizárólagosan a telek 
adta lehetőségeknek megfelelően a lakóépület mögött, azzal egyvonalban sorakoznak. 
Helyi mértékkel szélesebbnek nevezhető telkeken a gazdasági épületek különállóan, az 
oldalhatáros beépítés tengelyéből kimozdulva is megjelennek. Itt a vakolt felületeken 
kívül a nyerstégla homlokzati megjelenés is előfordul a falazott tégla struktúrába illő 
nyílászáró megvalósítással. 
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ÖRÖKSÉGÜNK, A TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ ÉPÍTÉSZETI, 

MŰEMLÉKI, TÁJI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK, TELEPÜLÉSKÉPI JELLEMZŐK 

TELEPÜLÉSKÉPI – ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK ÉS JELLEMZŐK 

Kelevíz község területén országos védelem alatt álló, illetve arra érdemes művi érték nincs. 

Egyedi építészeti érték néhány lakó- és gazdasági épület, kőkereszt, valamint a Szent Antal 
szobor Ezekről egy felsorolást a mellékelt fotódokumentáció alapján találhatunk. 

A településen a művi értékek védelmének célja és feladata az, hogy az épített környezet 

értékeit a folyamatosan megújuló környezetbe beillesztve átörökítse. Ezen értékek 

számbavétele és védelmük módjának a meghatározása, illetve a védelem elősegítése a 

települési önkormányzat feladata, hogy a település múltjának tovább élését biztosítani 

lehessen. 

A település fejlődése – az idegenforgalmi vonzerő erősítése – szempontjából fontos feladat 

a helyi építészeti értékek megóvása, az új építéseknél a hagyományőrző építészeti karakter 

megtartása. 
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Vörösmarty utca 8., 4/1 hrsz 

Az eredeti tömegében 

megmaradt 

téglaarchitektúrás, 

nyeregtetős gazdasági 

épület. Szakszerű 

felújításával a település egy 

értékes épületét lehetne 

megmenteni. 

Az utcaképet közvetlenül 

nem befolyásolja, helyi 

védelemre nem javasolt. 

 

Vörösmarty utca 10., 5 hrsz 

Az utcára merőleges gerincű, 

nyeregtetős, hagyományos oromfalas 

lakóépület megőrzött nyílásrendjével 

és tömegével, valamint a hátsó bejárat 

előtti tornác eredeti arányaiban 

megmaradt. Homlokzati megjelenése 

(színezés, nyílászáról) azonban nem 

tükrözik a hagyományokat. Helyi 

védelemre nem javasolt. 

A lakóépület mögött álló istálló és pajta 

eredeti formáját őrzi, mely tömegével, 

homlokzati megjelenésével érdekes 

színfoltja a településnek. Az utcaképet 

közvetlenül nem befolyásolja, helyi 

védelemre nem javasolt. 

 

 

 

 

 

HELYI JELENTŐSÉGŰ MŰVI ÉRTÉKEK 

 
 



12 
 

 

Vörösmarty utca 38., 20 hrsz 

Az utcára merőleges gerincű, 

nyeregtetős, oromfalas, 

hagyományos, helyi karaktert 

tükröző lakóépület eredeti 

formáját őrzi. Tömege, 

homlokzati kialakítása, helyi 

építészeti értéket képvisel. 

Helyi védelemre javasolt 
 

 

Vörösmarty utca 46.,  

25/1 és 25/2 hrsz 

 

Ebben az épületben volt 1908-1981 között a 

község elemi népiskolája. A kápolnát és a 

harangtornyot 1910-ben építették hozzá, hogy az 

akkori szokásoknak megfelelően hétköznap a 

tanításnak, ünnepnap az istentiszteletnek adjon 

helyet. Jelenleg az „integrált közösségi szolgáltató 

tér” megnevezésnek megfelelő funkcióját kiválóan 

ellátja, az épületegyüttes a harangtoronnyal a 

település ikonikus épülete, példa értékűen karban 

tartva. 

Helyi védelemre javasolt. 

 

Helyi v 
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Vörösmarty utca 46., 25/1 hrsz 

A kápolna mellett található kereszten a 

következő felirat olvasható: „Dicsértessék 

a Jézus Krisztus”. 

A nemrég felújított kereszt jelen 

formájában való megtartása javasolt, és a 

környezetének folyamatos jókarban 

tartásáról gondoskodni kell. 

Helyi védelemre javasolt 

 

 

Vörösmarty utca 66., 36/1 hrsz 

A lakóépület utcai homlokzat 

kialakításával, díszítésével és a 

párkány feletti oroszlánfejjel 

helyi építészeti értéket képvisel. 

Az épület utcai homlokzatának 

kialakítása eredeti formájában 

megőrzendő, illetve új 

épületrészek homlokzati 

részletei a régi épülethez 

„igazítandók”. 

Helyi védelemre javasolt. 
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Széchenyi utca 20., 55 hrsz 

A Széchenyi utcára merőleges 

gerincű, oromfalas lakóépület 

településképi jelentőségű, helyi 

építészeti értéket képvisel. 

A szépen felújított lakóépület 

feltétlenül eredeti formában 

megőrzendő, továbbá 

gondoskodni kell a folyamatos 

karbantartásáról. 

Helyi védelemre javasolt. 

 

Temető, 112 hrsz 

A temető területén található nemrég felújított kereszten a 

következő felirat található: „Dicsértessék a Jézus Krisztust”.  

A kőkereszt és környékének folyamatos jó karbantartásáról 

gondoskodni kell. 

Helyi védelemre javasolt 
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Vörösmarty utca 71. 122 hrsz 

Az utcára merőleges gerincű, 

nyeregtetős, oromfalas, 

hagyományos egytraktusos népi 

jellegű lakóépület eredeti 

formáját őrzi. Tömege, 

homlokzati kialakítása és 

nyílásrendje helyi építészeti 

értéket képvisel. 

Helyi védelemre javasolt. 

Vörösmarty utca 69., 123 hrsz 

A Vörösmarty utca 69. szám alatti ingatlanon található korpuszt és 

a talapzatán álló Mária szobrot Kelevíz község Isten dicsőségére 

állíttatta 1869-ben. A kőkereszt környezetének folyamatos jókarban 

tartásáról gondoskodni kell. 

Helyi védelemre javasolt. 
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Vörösmarty utca 39., 142 hrsz 

A magáningatlanon található 

Szent Antal szobor jelen 

formájában való megtartása 

javasolt.  

Környezetének folyamatos, jó 

karbantartásáról gondoskodni 

kell. 

Helyi védelemre javasolt. 

 

Vörösmarty utca 53., 132/1 hrsz 

Az utcára merőleges gerincű, 

nyeregtetős, hagyományos 

oromfalas lakóépület eredeti 

nyílásrendjével és tömegével, 

valamint a Vörösmarty utcai 

homlokzatának díszítésével 

helyi építészeti értéket képvisel. 

Helyi védelemre javasolt. 
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Vörösmarty utca 37., 143 hrsz 

A Vörösmarty u. 37. szám alatti, 

magánterületen található keresztet 

és a talapzatán álló Mária szobrot 

Mayer Márton és neje Pizvor Anna 

állíttatta Isten dicsőségére 1911-

ben.  

Helyi védelemre javasolt. 

 

 

 

 
Zártkert 331/5 hrsz 

A hajdani szőlőhegyen – ma erdőben - álló kőkereszt erősen 

megrongálódott állapotban van. Az eredeti állapotba történő 

visszaállításnak nincs realitása, a kőkereszt rongálás elleni 

védelmére az önkormányzatnak nincs eszköze.  

Helyi védelemre nem javasolt. 
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külterület 028/1 hrsz 

Az 1800-as évek elején épület kúria tömege, homlokzati kialakítása és nyílásrendje 

helyi építészeti értéket képvisel. Példamutatóan rendbehozott és karban tartott 

épület. 

Helyi védelemre javasolt. 

 

 

 

 



19 
 

 

 

 

külterület 028/1 hrsz 

A Lehner puszta területén található nyeregtetős, kétszintes – 

eredetileg gazdasági, jelenleg vendégház - épület mértéktartó 

téglaarchitektúrával kialakított homlokzati megjelenése és tömege 

eredeti formában maradt meg. A gazdasági épület településtörténeti 

és építészeti szempontból jelentős helyi értéket képvisel. Felújítása 

példaértékű. 

Helyi védelemre javasolt. 
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 Helyi jelentőségű művi értékek összefoglaló táblázata 

1 gazdasági épület Vörösmarty utca 8., 4/1 hrsz 

2 lakóház és 

gazdasági épület 

Vörösmarty utca 10., 5 hrsz 

3 lakóház Vörösmarty utca 38., 20 hrsz 

4 közösségi ház Vörösmarty utca 46., 25/1 és 25/2 hrsz 

5 kőkereszt Vörösmarty utca 46., 25/1 hrsz 

6 lakóház Vörösmarty utca 66., 36/1 hrsz 

7 lakóház Széchenyi utca 55., 55 hrsz 

8 kőkereszt temető, 112 hrsz 

9 lakóház Vörösmarty utca 71., 122 hrsz 

10 kőkereszt Vörösmarty utca 69.,123 hrsz 

11 lakóház Vörösmarty utca 53., 132/1 hrsz 

12 szobor Vörösmarty utca 39., 142 hrsz 

13 kőkereszt Vörösmarty utca 37.,143 hrsz 

14 kőkereszt zártkert 331/5 hrsz 

15 kúria külterület 028/1 hrsz 

16 gazdasági épület külterület 028/1 hrsz 
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A falut két patak fogja közre: a 
Gadányi-patak és a Sári-csatorna. 
Előbbi a falu nyugati, utóbbi a keleti 
oldalán fut végig az egész 
közigazgatási területen. A Sári-
csatorna a Balatont tápláló 
övcsatornába fut bele, az erdőszéli 
aprócska vízesés, a "Zuhogó" 
napjainkban is kedvelt kirándulóhely. 
A vízfolyás korábban sokkal nagyobb 
hozammal bírt, így képes volt a 
Rádics család vízimalmát hajtani, 
sajnos azonban napjainkban ennek 
már alig-alig találjuk nyomát. A Sári-
csatorna kanyargós medre hozta létre 
a település keleti határában fekvő ex 
lege védett –azaz a törvény erejénél 
fogva védett– lápot. A nedves talajon 
égerliget telepedett meg, mely igen 
értékes élőhely, számos védett 
növényfajnak is otthont ad: tőzike, 
gyöngyvirág, ciklámen. A patak 
mentén mesterségesen létesített 
halastó is található, amely szintén 
gazdag madárvilággal büszkélkedhet. 

 

TÁJI ÉSTERMÉSZETI ÉRTÉKEK 

Enyves éger a Sári-csatorna mentén 
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TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ, ELTÉRŐ KARAKTERŰ 

TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA, A TELEPÜLÉSKÉP, ARCULATI JELLEMZŐK ÉS 

TELEPÜLÉSKARAKTER BEMUTATÁSÁVAL 

4 
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KELEVÍZ FALU A lakóépületek utcasorba váltakozóan kisebb-nagyobb méretű előkertekkel 

illeszkedőek, jellemzően északi és nyugati, de néhány esetben keleti oldali 
oldalhatáros beépítéssel. Az épületek utcafronti tömege és nyeregtető-gerincei – 
a hagyományokból adódóan - a legnagyobb részben párhuzamosak az 
oldalkerttel és az utca felé jellemzően oromfalas kialakításúak. Megtalálhatók 
még szép számmal a körbekontyolt megjelenésű „kétablakos” lakóépületek, de 
találhatók a településen az utcával párhuzamos gerincű nyeregtetővel 
rendelkező házak is. Összességében megállapítható, hogy ez a vegyesen 
előforduló építkezési „hagyomány” – mértéktartás mellett - nem hat zavaróan az 
odalátogatóra, a véletlenszerű váltakozás különösen az íves vonalvezetésű 
Vörösmarty Mihály utcában érdekessé teszi a látványt. 
 
A „hagyományos” telepítési képtől eltérés a középületek esetében figyelhető 
meg. A közösségi épület mind tömegével, mind elhelyezkedésével – funkcióját 
kiemelve - különbözik az átlagostól, mely különbözőség a település képének 
egészére előnyösen hat. 
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Kelevíz mindkét patakját gazdagon erdősült területek kísérik. A puhafás 
ligetek és égerligetek nagyon fontos és értékes élőhelyek, melyek 
megőrzése kiemelten fontos feladat. 

 A Gadányi-patak mentén kiterjedt erdőfoltok kísérik a víz útját, melyeket 
aztán a szántók váltanak föl. A pataktól nem messze egy rejtett 
gyöngyszem bújik meg, az egykori Lehnerpuszta, melynek 3 emeletes 
magtára az 1900-as évek elején épült. Felújítása nemrég ért véget, ma a 
grófi család leszármazottja, Hunyadi József vendégháza és eredeti 
pompájában várja az utazókat. 

A Sári-csatorna-mente szintén színes élővilággal rendelkezik. Felváltva 
alkotják ligeterdők és üde gyepek. A patak a falu keleti határában fekvő 
védett lápot táplálja. Számos védett növény- és madárfaj számára 
otthont biztosít. 

PATAK-MENTI LIGETERDŐK 
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 SZÁNTÓK 

A település erdői mellett a legmeghatározóbb tájhasználat a szántóföldi művelés. A kelevízi határt nagytáblás szántók szegélyezik, melyek a dimbes-dombos lankákat lágy takaróként 
borítják. A szántóföldi kultúrák változatos színükkel, virágaikkal tavasztól őszig díszítik a határt. A hatalmas táblákat sokfelé árkok, fasorok vagy erdősávok kísérik. A külterület 
északnyugati csücskében ma is fellelhető az egykori bizei szőlőhegy pár megmaradt épülete, a kis telkek szerkezete ma is szépen kirajzolódik. 
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A TELEPÜLÉSKÉP MINŐSÉGI FORMÁLÁSÁRA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK: 

ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ, KÖZTERÜLETEK TELEPÜLÉSKÉPI ÚTMUTATÓJA  

– UTCÁK, TEREK, KÖZPARKOK, KÖZKERTEK 

5 

TELEPÍTÉS 
A belterületi részre jellemző a viszonylag egységes előkerttel, 

telekhatárhoz közel épített, a telekhatárral párhuzamos telepítésű, 

oldalhatáros beépítésű, a településkép szempontjából lakóház 

funkcióval megjelenő utcaképet adó házak sora. Ez az építési 

telkeken általánosan jellemző beépítés egy egységesnek 

tekinthető, szerethető faluképet ad.  Általánosságban az ettől való 

eltérés nem kívánatos. 

Új épületek építése-, vagy régi épületek bővítése esetén elvárás a 

jelenlegi településképpel megegyezően, a kialakult állapotnak 

megfelelő előkerttel megjelenő, telekhatárhoz simuló, oldalhatáros 

beépítések megvalósítása. Fontos, hogy az utcáról az épületek 

„lakó” funkcióval kezdődjenek, az egyéb gazdasági- illetve tároló 

funkciók a főépületektől hátrébb – azokkal összeépítve vagy akár 

azoktól külön épülettömbben elhelyezve – jelenjenek meg. 

Az általánostól különböző meglévő telepítések esetén – mivel ezek 

hagyományosan a településkép kialakult részei – indokolt esetben 

az oldalhatáros beépítéstől a meglévő épületek bővítése, átépítése 

során az eltérés megengedhető. 

Közpark kialakítása esetén a közösségi vagy idegenforgalmi 

funkciók kiszolgálását biztosító épületek, építmények építésekor 

indokolt lehet az általános telepítési feltételektől való eltérés. Ezen 

területek létrejöttének bizonytalansága miatt telepítési elvárásokat 

jelenleg megfogalmazni nem célszerű. 

Kelevíz falu 
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TEREPALAKÍTÁS 

A település belterületi része enyhén lejtős terepadottságokkal rendelkezik. Kijelenthető, hogy 
terepbevágás és töltés jellemzően nem fordul elő, a terepadottságok miatt ezek kialakítása 
nem indokolt. Tereprendezés esetén az eredeti terepadottságok megtartása lehet a cél, ettől 
eltérni csak indokolt esetben ajánlatos. 

 

MAGASSÁG 

A település belterületi épületei jellemzően magas-tetősek, egy szintesek, de előfordulnak 

tetőtér-beépítéses lakóházak is. A településen egyetlen kétszintes lakóház található: a 

közösségi épület mellett, így annak eltérő tömegformálása viszonylag zavartalanul simul a 

településképbe. 

Új beépítések- vagy meglévő épületek átépítése, bővítése esetén fontos, hogy a település 

meglévő karakteréhez illeszkedően lehessen építkezni, azaz egyszintes vagy legfeljebb 

tetőtér-beépítéses lakóépületeket lehessen építeni. Fontos az utcakép szempontjából, hogy 

az újonnan létrehozott homlokzatok, épülettömegek ne nyomják el a környező, szomszédos 

épületeket, ezért mind az épület szélessége, mind a magassága a település átlagos értékeitől 

- alap esetben - jelentősen ne térjenek el. 

A közösségi funkciójú épületek esetén az előbb leírtaktól való eltérés indokolt lehet. Kiváló 

példa a közösségi épület, mely pont eltérő karakterének köszönhetően tudja az egyedi 

funkcióját már megjelenésében közvetíteni, ezáltal a település ikonikus épületévé válni. 
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TETŐHAJLÁSSZÖG 

A település épületei jellemzően magas-tetősek. A régebbi épületek és gazdasági épületeik esetében a hagyományosnak tekinthető nagyjából 

42°-os, a körbekontyolt megjelenésű „kétablakos” lakóépületek esetében nagyjából 35°-os, valamint néhány – jellemzően tetőtér beépítéses 

nyeregtetős - épület esetében 45°-os hajlásszögű tetővel rendelkező épületek találhatóak. 

Új beépítések- vagy meglévő épületek átépítése, bővítése esetén fontos, hogy a település meglévő karakteréhez illeszkedően lehessen 

építkezni, azaz a meglévő épületek által adott kereteket ajánlott tartani az alábbiak szerint: 

• Utcakép szempontjából fontos megjelenésű – az utcára néző oldalon lévő - lakóépület funkciójú épületek esetén a tetőhajlásszög 

nyeregtető esetén 40-45° közé essen, körbekontyolt tető esetén 35-45°közé essen, azzal az engedménnyel, hogy a fő 

épülettömeghez és funkcióhoz csatlakozó – annál jelentősen kisebb volumenű – épületrészek fedése esetén a jóval kisebb - 20°-os 

hajlásszögű – tetőkialakítás is létesíthető legyen (pl.: teraszlefedés, nyári konyha stb). 

• Gazdasági- és melléképületek esetén tetőhajlásszög elvárásokat nem fogalmazunk meg abban az esetben amennyiben ezek az 

épületek a főépület takarásában valósulnak meg, azaz az utcakép szempontjából nem meghatározóak. 

• A közösségi funkciójú épületek esetén az előbb leírtaktól való eltérés indokolt lehet. Kiváló példa erre a közösségi épület, mely pont 

eltérő karakterének köszönhetően tudott a település jelképévé válni. Közösségi funkciójú épületek tervezése esetén lehet cél a 

figyelemfelkeltés, ezért ezekben az esetekben az épület megjelenésére – tetőhajlásszögére – vonatkozó megkötést nem teszünk, 

azzal a kikötéssel, hogy ezekben az esetekben kizárólag magas színvonalú építészeti értéket képviselő épület megvalósítása lehet a 

cél. 

 

 

TETŐFORMA 

A településen jellemzően magas-tetős épületek találhatók. Egyaránt előfordulnak nyeregtetős és kontyolt-tetős épületek is. 

Az utcakép szempontjából fontos lakóépület funkciójú épületek esetén a nyeregtető és a kontyolt-nyeregtető megjelenése az elvárható. 

Kerülni kell a túlságosan bonyolult tetőformákat. A településképtől idegen a manzárdtető, ezért ennek megjelenése a településen nem 

elfogadható. 

Gazdasági- és melléképületek esetén az előzőeken túl megengedhető a féltető, valamint a lapos-tető is, abban az esetben amennyiben ezek 

az épületek a főépület takarásában valósulnak meg, azaz az utcakép szempontjából nem meghatározóak. 

A közösségi funkciójú épületek esetén az előbb leírtaktól való eltérés indokolt lehet. Közösségi funkciójú épületek tervezése esetén lehet cél a 

figyelemfelkeltés, ezért ezekben az esetekben az épület megjelenésére – tetőformájára – vonatkozó megkötést nem teszünk, azzal a 

kikötéssel, hogy ekkor kizárólag magas színvonalú építészeti értéket képviselő épület megvalósítása lehet a cél. A manzárd-tető ebben az 

esetben is kerülendő. 
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ANYAGHASZNÁLAT (SZÍNEZÉS) 

A lakóépületek jellemzően vakolt homlokzati megjelenésűek, esetenként eltérő színezéssel, de 
mértéktartóan megvalósítva. A gazdasági épületek esetén előfordul a nyers-tégla burkolat. A 
település egészére jellemző az égetett tetőcserép-fedés. 
 
Új épületek építése, vagy régiek átépítése, bővítése esetén törekedni kell a visszafogott-, a 
települési hagyományoknak megfelelő anyag- és színhasználatra. 
 
Homlokzati vakolt falak esetén ajánlott színek: a fehér, piszkosfehér, földszínek (a vörös- narancs- 
sárga- sárgászöld színtartomány kevéssé telített és közepesen sötét árnyalatai), kiegészítő 
homlokzati színként a szürke és a mogyoró-szín.  
 

FÖLDSZÍNEK 

 

 
Támogathatóak az árnyalattól függetlenül a pasztell-színek, valamint a nyerstégla- és a pácolt vagy 
festett fa-burkolat, míg a terméskő burkolat csak a környezetbe illő módon, az építészeti 
hagyományoknak megfeleltethető anyaghasználattal és megjelenéssel elfogadható. 
 
Nem ajánlottak a harsányszínű homlokzatok. Kerülendő homlokzati-fal megjelenés esetén a piros, 
a vörös, a sötétszürke, a kék megjelenés. Homlokzati fal esetén kerülendők a fémlemez – 
különösen a trapézlemez – burkolatok. 
 
Tetőhéjazat esetén elsősorban a cserép-fedés (kerámia vagy beton) megjelenését kell preferálni, 
az elvárt színek a tégla, piros, vörös, bordó, esetleg antracit. Mindenképpen kerülni kell a kék, a 
szürke, és a zöld színeket. Ajánlott egyszínű cserép használata, kerülendő a gyárilag foltos 
(mediterrán) megjelenésű tetőfedő anyag. Indokolt esetben fémlemez-fedés is elfogadható, melyek 
közül preferálni kell a korcolt lemez-fedést (antracit, piros, bordó színekben), esetlegesen 
elfogadható a cserepes-lemezfedés kizárólag kőszórásos felületképzéssel (antracit, piros, bordó 
színekben). 
 
Érdekes lehetőséget rejt a homlokzat növényzettel való „eltakarása”. 
 
Lábazati anyag használatára településképi szempontból megkötést nem teszünk. 
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KERÍTÉSEK 

A településen általában az áttört jellegű kerítések figyelhetőek meg, 
melyek mögött és előtt sok helyen virágosítás található.  
 
A település belterületén ajánlott az áttört kerítés és kapu kialakítása, 
hogy a kerítésen túli terület ne csak magánterületként funkcionáljon, 
hanem szellőssége révén lehetőséget adjon az emberi 
kommunikáció létrejöttére, a közösségépítésére. Fontos lenne 
virágosítással, növények elhelyezésével a település élhetőbb 
karakterét a kerítések vonalában is kihangsúlyozni.  
 
Ajánlott a pácolt vagy festett fa; a mázolt, de egyszerű kialakítású 
fém anyagú kerítések megjelenése az utcafronton. Hangulatos a 
függőleges léckiosztású kerítések megjelenése, de megfelelő 
anyaghasználattal a vízszintes lécezés is lehet településképbe illő. A 
kerítéselemek színezésénél – az épületekhez hasonlóan – fontos a 
visszafogottság: kerülni kell a harsány színeket. Az épített kerítések 
megjelenése sem tiltott, a lábazatnál és a kerítésoszlopoknál elvárás 
a vakolt-színezett, vagy a nyerstégla felület. A terméskő kerítés- 
megjelenés indokolt esetben elfogadható lehet, amennyiben az az 
utcaképet meghatározó főépülettel harmonizáló módon, visszafogott 
megjelenéssel párosul. 
 
A drót, vagy acélháló utcai kerítések is megengedhetők akkor, ha 
ezek megfelelő növényesítéssel a településképbe illeszthetők. 
 
Zárt, tömör kerítések megjelenése településképi szempontból nem 
előnyös, ezért ezek építése nem ajánlott. 
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HOMLOKZATKÉPZÉS 

A településen jellemzően az utca vonalához közeli lakóház homlokzatok 

jelennek meg változatos szélességben és elrendezésben oly módon, mintha 

különböző emberi „arcokat” látnánk. Előnyös lenne új építések, vagy régi 

épületek jelentős átépítése esetén is – elsősorban az utcai homlokzatok 

tekintetében – a már meglévő visszafogott utcaképbe illeszkedő 

homlokzatkialakításokat viszontlátni. Fontos az arányosság szem előtt 

tartása, a helyi adottságok tisztelete, mind az utcai homlokzat szélessége és 

a hozzá viszonyított magassága, mind pedig a nyílászáró-falfelület arány, 

vagy nyílászáró elhelyezkedés tekintetében. A homlokzat kialakításának 

jelentős feltételeit a magasság, tetőforma, tetőhajlásszög, anyaghasználat 

fejezetekben tárgyaltak egyértelműen meghatározzák. Egyszerű, 

sallangmentes anyag- és színhasználattal a korábban megfogalmazott 

elvárások betartásával településképbe illő, mégis modern épületek hozhatók 

létre. Bízzunk az építtető belátásában és a tervező szakmai hozzáértésében. 

Az utcai homlokzatokon a vízszintes lezárású ablakok a jellemzőek, melyek az épületek megjelenési formáitól függően különböző arányúak lehetnek. Íves nyílászáró kialakítás 

látszó nyerstégla boltív esetén ajánlható.  

Hagyományosan fa nyílászárók találhatók, de előfordulnak műanyag szerkezetű ablakok is. Továbbra is a vízszintes lezárású ablakok elhelyezése lehetne a megfelelő irány, a 

nyílászárók anyaghasználatára kikötést nem teszünk. 

Lakóépületek esetében utcára néző ajtót jellemzően nem találunk, az utcai homlokzaton kizárólag ablakok jelennek meg. Ezt a fajta „tradíciót” a jövőben is javasoljuk fenntartani. 

A régi épületeken megjelenő díszes, esetleg faragványos ablakrészletek újbóli megjelenése kedves tisztelgés lenne az elődök munkája iránt, de elvárásként nem fogalmazzuk 

meg. 
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RÉSZLETEK 

Pár kedves részlet a településről… 
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TELEPÍTÉS, NÖVÉNYALKALMAZÁS, ANYAGHASZNÁLAT 

A külterületen minimálisra kell szorítani az épületek számát, a beépítés 
mértékét. Az épületek és építmények elhelyezésénél figyelembe kell venni 
a táji adottságokat, azokhoz a lehető legnagyobb mértékben illeszkedni 
kell. A természetvédelmi oltalom alatt álló területek esetében kizárólag a 
természetvédelmi érdekeket szolgáló illetve a természeti értékek 
megőrzését biztosító épületek és építmények helyezhetőek el. 

 Az épületeket, építményeket úgy kell elhelyezni, hogy a természeti 
értékeket, növény és állatvilágot a lehető legkisebb mértékben károsítsák. 
Fontos szempont a megfelelő hely kiválasztásánál, hogy a főbb 
kilátópontokról kitekintve (közlekedési utak, kilátók, pihenőhelyek, 
rekreációs létesítmények stb.) az épületek ne gátolják a szabad kilátást, 
valamint távolról se legyenek szembetűnőek. Az elhelyezés mellett a 
létesítmények formája is meghatározó: törekedni kell arra, hogy lehetőleg 
nagy kiterjedésű egy tömegből álló épületek helyett több kisebb tömegből 
álló épületegyüttest hozzunk létre, mely így kevésbé hangsúlyos, jobban 
illeszthető a tájban. Az új épületek kialakításánál, felújításánál érdemes 
előtérbe helyezni a természetes anyagok használatát (terméskő, fa stb.) 

Tájképvédelmi szempontból új burkolt út, felszíni elektromos hálózati vagy 
hírközlési építmény, reklámfelület elhelyezésére szolgáló építmény 
elhelyezése nem támogatható. 

Az épületek tájbaillesztése elősegíthető megfelelő növényalkalmazással és 
egyúttal a telek esztétikai értéke is növelhető. Az épület körül telepített 
növények elősegítik az épület kapcsolódását annak környezetébe. A 
növények megválasztásánál előtérbe kell helyezni a honos növényfajokat, 
lehetőség szerint a Kelet-Belső Somogyra jellemző növényeket javallott 
ültetni. Semmiféleképpen sem szabad olyan fajtákat alkalmazni, melyek a 
honos társulások élővilágát bármilyen módon veszélyeztetik (pl.: invazív 
idegenhonos növények). 

Patak-menti ligeterdők 
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 MŰVELÉS 

A patakokat kísérő erdős és gyepes 
részeken törekedni kell a kialakult 
tájjelleg és a természeti értékek 
megóvására. Az erdő és 
gyepgazdálkodás fenntartása mellet 
érhető el a táj arculatának és 
jellegének megőrzése. Az oltalom 
alatt álló lápterület megóvására külön 
gondot kell fordítani, a 
vízutánpótlásról mindenképpen 
gondoskodni kell.  

Az erdős területeken a cél a védendő 
erdőállományok állapotának, 
elegyarányának, korosztály-
viszonyainak javítása, a termőhely 
jelentős korlátait figyelembe vevő, 
igen kíméletes, a természetes 
erdőfejlődési és felújulási 
folyamatokat figyelembe vevő 
erdőgazdálkodási módok 
alkalmazásával.  

Az gyepes élőhelyek esetében pedig 
elsődleges cél azok gyepként való 
megtartása, lehetőség szerint 
természetkímélő kaszalással vagy 
legeltetéssel. 
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Szántók 

TELEPÍTÉS, NÖVÉNYALKALMAZÁS, ANYAGHASZNÁLAT 

A külterület ezen részén is a beépítés minimális mértékű legyen. Elsősorban a műveléshez szükséges épületek és építmények elhelyezése támogatható. Az épületeket és 
építményeket tájba illesztve, növényzettel takartan alakítsuk ki. Legyünk figyelemmel a település és a terület kiemelt nézőpontjaiból való látványra is. Törekedjünk a több kisebb 
tömegből álló épületegyüttes létrehozására, mely így jobban illeszthető. Az illeszkedést tovább finomíthatjuk növények segítségével. A külterületi épületek körül telepíthetőek 
többszintes növénycsoportok vagy a homlokzatot behálózó futónövények is. Az épülethez vezető utak vagy egyéb mezőgazdasági utakat szegélyező, monumentális megjelenésű 
fasorok vagy a major területén telepített egy-egy szoliter fa vagy facsoport egyedi, ám nem hivalkodó megjelenést kölcsönözhet az épületegyütteseink számára. A növények 
megválasztásánál előtérbe kell helyezni a honos növényfajokat, kerülni kell az idegenhonos, agresszívan terjedő fajok alkalmazását.  (pl.: zöld juhar, bálványfa, kései meggy, 
keskenylevelű ezüstfa, amerikai kőris). Új épületek tervezésekor javasolt a Kelevízen jellemző majorok, tanyák épületeinek kialakítását figyelembe venni. Az épület anyagának és 
színezésének kiválasztásakor célszerű az elegáns színek és természetes anyagok alkalmazása, cél az egyszerű, visszafogott stílus kialakítása. 
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KERÍTÉSEK 

A külterületen a kerítések kialakítását –ha lehet– kerüljük, azonban amennyiben a 
külterületi épületek illetve ültetvények, legelők elkerítése indokolt, úgy a kerítés anyagának 
és típusának megválasztására is ügyelni kell. Mindenképpen kerülendők a tömör 
kialakítású, színes kerítések, helyette inkább természetes anyagokból készült, áttört 
kerítések telepítése javasolt. 

MŰVELÉS 

A természetvédelmi oltalom alatt nem álló területek esetében is törekedni kell a kialakult 
tájjelleg és a természeti értékek megóvására. Kelevízen a szántóföldeket többnyire kísérik 
fasorok vagy erdősávok, melyek rendkívül fontosak mind a művelés mind az élővilág 
szempontjából. Az ültetvények termőképességének növelése érdekében érdemes 
megfontolni a jól megtervezett mezővédő erdősávok telepítését olyan helyeken, ahol 
jelenleg még nincsenek. A többszintes erdősávokkal kisebb táblákra tagolt szántók az élő 
falnak köszönhetően védettebbek a külső hatások ellen. A megfelelő szerkezetű és irányú 
erdősávok mérséklik a szélmozgást, kedvezőbbé téve a növények és a talaj párolgását, 
csökkentik a szél fizikai károsító hatását, pozitívan befolyásolják a csapadékeloszlását, 
ami kiegyenlítettebb terméseloszlást eredményez. Összességében ideális mikroklíma 
alakul ki, melynek eredményeképpen jelentős mértékben növekszik a termés mennyisége 
és minősége. Az erdősávok ezen felül is számos előnnyel járnak, rendkívül gazdag 
élőhelyet alkotnak. Kitűnő búvó, szaporodó, táplálkozó helyet nyújtanak a mező vadjai 
számára. Az erdősávba telepített virágzó, mézelő cserjék méhtenyésztésre is alkalmasak, 
de akár a vadgyümölcsök is gyűjthetőek. 
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Kertek 

Kelevízen a házak többsége rendelkezik előkerttel, melynek méretei azonban rendkívül változatosak. A 
csupán fél métertől az akár több méter szélesig terjed a változatosnál változatosabb alakú előkertek 
mérete. Díszes, gondozott előkertünkben nem csak saját magunk, hanem az utcán sétálók is 
gyönyörködhetnek. Szép előkertünkkel szervesen hozzájárulunk utcánk, településünk kellemes, 
hangulatos arculatához. A kisméretű, csupán néhány méter széles előkertek esetében a gyepesítés vagy 
egynyári/évelő virágokból álló díszkert kialakítására javasolt. Az ültetni kívánt fajok kiválasztásánál 
érdemes figyelni arra, hogy növényeink ne csak virágukkal, hanem levelükkel esetleg termésükkel is 
díszíthetnek, így szinte egész évben színesíthetik udvarunkat. Az épületeket igyekezzünk nem vagy csak 
részlegesen takarni. Fákat inkább a déli kitettségű falak közelében ültessünk, a homlokzatot hagyjuk 
érvényesülni. Ha mégis ültetünk az előkertbe fát vagy cserjéket, akkor azok helyének megválasztásakor 
vegyük figyelembe a ház homlokzati kialakítását, nyílászáróinak elhelyezkedését. Alkalmazhatunk 
keskeny, oszlopos növényeket, amelyek hangsúlyozzák az épület függőleges vonalait vagy közepes 
méretű, laza ágrendszerű díszfákat, melyek nem takarják el teljesen a homlokzatot. Az előkertben bártan 
alkalmazzunk gazdag forma- és színvilágú növényeket, ugyanakkor igyekezzünk illeszkedni az épület 
stílusához, színvilágához is. Kiváló választások a színes virágú évelők, egynyári virágok, alacsony 
díszcserjék, a tömör, sötét lombú növényeket inkább kerüljük. Az előkert a ház közelsége, az azt övező 
burkolt felületek és kis mérete miatt többnyire igen száraz, melyet a kert megtervezése során, a növények 
kiválasztásnál tartsunk észben.  

 

AJÁNLÁSOK, KERTEK, UTCÁK 
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 Általában a rejtettebb, hátsó kertrész nem befolyásolja az utcaképet, azonban megfelelő és jól átgondolt megtervezése 
így is nagyon fontos. A kert teremti meg a kapcsolatot a természettel, változatos növényalkalmazással otthon is többféle 
–akár számunkra is hasznos– élőlénynek biztosíthatunk életteret. Ezen felül természetesen kertünk minket is szolgál, 
hiszen pihenésre, felüdülésre használhatjuk és nem utolsó sorban haszonkertként gyümölcsöket, zöldségeket is 
termeszthetünk benne. A kertünkbe ültetendő növénynek kiválasztásakor lehetőség szerint a helyi természeti 
adottságokhoz és hagyományokhoz, meglévő növényzethez illeszkedő fajokat részesítsük előnyben. Kerüljük az 
agresszív ún. inváziós fajokat. A kert az épített környezet része, így fontos, hogy harmonikus egységet képezzen az 
épülettel, amelyhez kapcsolódik. Ha a kertben burkolatokat tervezünk, figyeljünk rá, hogy mindenképpen vízáteresztő 
legyen és próbáljunk természetes (fa, terméskő) vagy újrahasznosított anyagokat használni. Az esetleg nem túl mutatós 
kerti építményeket növénytelepítéssel takarhatjuk, kevésbé hangsúlyossá téve azokat, így a lakóház és a kert többi 
része is jobban tud érvényesülni.  A rendezett, növényekben gazdag hátsókert saját, privát édenkertünk lehet. 
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Utcák, közparkok 

A virágos, zöld utcák, gondozott 
terek nagyon fontos részei az 
élhető településnek és a 
barátságos, szerethető, 
esztétikus településképnek. 
Kelevízen egy közpark található: 
a Milleniumi emlékpark, mely 
egyben játszótér is. A park a 
Vörösmarty utca felől 
közelíthető meg a Kelevízi 
Önkormányzat Képviselő-
testületének épülete mögött 
kapott helyet. Fekvésének 
köszönhetően az utca 
forgalmától és zajától is védett, 
körülötte szántóföldek terülnek 
el. Szépen kialkított és 
gondozott park, játszó- 
eszközkkel gazdagon felszerelt 
valamint növényzete is ápolt, 
igényes. A park egyaránt 
megfelelő a kicsik és nagyok 
számára, fiatalok és idősek 
pihenését, kikapcsolódását 
szolgálja. Javasolt a közpark 
gondozását a megkezdett 
magas színvonalon folytatni és 
karban tartani, fejleszteni. 
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A falu további jelentős közterületi zöldfelületei az 
utakat kísérő zöldsávok. Ezek rendezettsége 
nagyban meghatározza településképet, így fontos 
ügyelni a rendszeres karbantartásra. Díszítő 
funkcióján kívül a járda és a közút közötti utcakertek 
a kapcsolatteremtést is szolgálják a magántelkek és 
a közterületek között. Ezeket a tereket legtöbbször 
a háztulajdonosok alakítják ki, gondozzák, mely 
nagy segítség a településfenntartás szempontjából. 
Az utcakertek egyéni kialakítása során ügyeljünk 
arra, hogy e felületek is kapcsolódjanak az 
előkertekhez, ugyanakkor egymáshoz is 
illeszkedjenek, hiszen így lesz az utcakép egységes 
és harmonikus. Figyeljünk a növények helyének 
megválasztására is, ne feledjük, a fák gyökerei 
feltörhetik a járdák, utak burkolatát, ha nem 
megfelelő méretű helyet biztosítunk nekik. Kerüljük 
a szemmagasságban takaró növényzet 
alkalmazását, különösen a kereszteződésekben a 
közlekedés biztonsága érdekében, a 
gépkocsivezetők szemmagasságát figyelembevéve 
csak 50 maximum 80 cm magas cserjéket, évelőket 
telepítsünk.  

Az utak mentén telepített fasorok harmonikus, 
rendezett utcaképet eredményeznek. A fasorok 
kialakításakor ügyeljünk arra, hogy megfelelő 
távolságra ültessük a csemetéket, 
figyelembevéve végleges méretüket. Olyan 
fajokat válasszunk, vagy olyan módon 
helyezzük el a fákat, hogy azok lehetőleg ne 
nőjenek bele a felsővezetékbe, egyéb 
közművezetékekbe és az út fölé –akadályozva 
a biztonságos közlekedést. A helyesen 
megválasztott fajtákkal és jó telepítéssel 
elkerülhető a fák csonkolása. Javasolt honos 
fafajok választása, emellett érdemes arra is 
figyelmet fordítani, hogy a fa ne hozzon 
gyümölcsöt vagy olyan termést, mely szemetel 
vagy gyűjtésre ösztönzi a járókelőket. Jók 
lehetnek a juhar, hárs vagy az akác faiskolai 
díszfajtái, melyek lehetnek alacsonyak, színes 
lombúak, gömbös, oszlopos stb. formájúak, 
manapság már számos verziójuk létezik. 
Semmiképpen se alkalmazzunk inváziós 
fajokat. Mindamellett, hogy a növények 
kellemes hangulatot és árnyékot biztosítanak 
számunkra, a klímaváltozás kedvezőtlen 
hatásainak mérséklése érdekében folytatott 
küzdelemben is rendkívül fontos szerepük van. 
A járófelületek, burkolatok kialakítása során a 
vízáteresztésre, a javíthatóságra, tartósságra 
és az akadálymentességre egyaránt 
gondolnunk kell. A burkolat estében az utcákon 
is javasolt visszafogott, semleges színeket 
választani. 
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Utcabútorok 
Az utcabútorok szerepe sokkal összetettebb, mint azt elsőre gondolnánk. 

Akkor mondható jól berendezettnek egy utca, köztér vagy park, ha a bútorok 

mind stílusban, mind megjelenésben, harmóniában vannak az épített és a 

természeti környezettel továbbá egységes megjelenésűek. Az utcabútorok 

kiválasztásnál a fő szempontok az esztétika, a kényelem és a tartósság. A 

bútor akkor tudja hosszú távon kiszolgálni használóit, ha jó minőségű, tartós 

anyagokból készül, amelyek mind az időjárásnak, mind a fokozott közterületi 

használatnak hosszútávon jól ellenállnak. 

A támlás padok, székek elhelyezésénél irányítani tudjuk a használó előtt 

feltáruló látványt. Célszerű ezeket a tér szélére helyezni, úgy, hogy a hátoldal 

felől védve legyen a használó épülettel vagy növényfallal, ez ugyanis növeli a 

használó biztonságérzetét. Az emberek tudat alatt is szívesebben választják 

majd az ilyen padokat pihenésre. A támla nélküli padok szabadabb 

használatot tesznek lehetővé, mindkét irányban biztosított a kilátás. Ezeket 

ezért elhelyezhetjük a terek belsőbb részébe is.  

Mivel hulladékgyűjtőket szinte mindenhova kell telepítenünk közterületeinken, 

ezért erősen befolyásolják az utcaképet. Célszerű semleges megjelenésű, 

egyszerű tárolókat választani, amelyek jól illeszkednek többféle 

épületstílushoz vagy burkolattípushoz.  

Az utcabútorok anyagát tekintve a legelterjedtebb a fa és a fém, de egyre 

gyakoribbak a betonból, műkőből vagy újrahasznosított műanyagból készült 

bútorok. Színezésben törekedjünk a természetközeli, natúr színek 

használatára. A fa festés nélkül, eredeti színével egyszerűséget, 

természetességet sugároz. Manapság olyan sokféle megjelenésű utcabútor 

létezik, hogy bármilyen környezethez találunk megfelelőt. 

 

Juhász Norbert – We Love Budapest 

 

Juhász Norbert – We Love Budapest 

 

Juhász Norbert – We Love Budapest 
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Ildare Bt. 

 

Steven Derk 

 

Acél Kft. 

 

Gyula Marika 

 

Acél Kft. 

 

Acél Kft. 
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JÓ PÉLDÁK BEMUTATÁSA: ÉPÜLETEK, ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK (AJTÓK, ABLAKOK, 

TORNÁCOK, ANYAGHASZNÁLAT, SZÍNEK, HOMLOKZATKÉPZÉS), KERÍTÉSEK, 

KERTEK, ZÖLDFELÜLETEK KIALAKÍTÁSA 

A település rendezett, 

fásított utcáival, virágos 

előkertjeivel, többnyire 

mértéktartó épületeivel, 

néhány kiválóan sikerült 

épület-felújítással kiváló 

példát mutat az élhető, 

szerethető település 

kialakítására. 
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JÓ PÉLDÁK BEMUTATÁSA: SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK, 

REKLÁMHORDOZÓK, EGYÉB MŰSZAKI BERENDEZÉSEK 

A településképet a hirdető táblák, reklámfelületek, cégérek jelentősen meghatározzák. Fontos, hogy ezek a visszafogott hangulatú településképhez illő módon 

kerüljenek elhelyezésre. Ajánlott az utca fronti homlokzatra erősített ábrás-feliratos cégérek, az utcai kerítésre vagy kapukra elhelyezett feliratok megjelenése. A 

település csendes volta miatt – konkurencia hiányában - az eltúlzott méretű reklámfelületek megjelenése kerülendő. Nem ajánlottak a fény- és neonreklámok. 

Közterületen „embermagasságnál” nem nagyobb táblák elhelyezése adhat lehetőséget a jelenlegi településkép megóvására. 

 

A településen fa oszlopsorok segítségével oldották meg a közvilágítást és az áramszolgáltatást, ez településképi szempontból nem előnyös. Hosszabb távon lehet cél 

ezeknek az oszlopoknak a földkábeles kiváltása, a közterületi világítás barátságosabb módon történő kiépítése. Ezzel a településkép pozitív irányban változtatható 

lenne. 
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