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1) ELŐZMÉNYEK 

Kunfehértó község a 2017-es évben elkészítette Településképi Arculati Kézikönyvét, 

(továbbiakban: TAK) melyet a Képviselő-testület a 128/2017. (XI.30) számú határozattal 

elfogadott. 

A településképi rendelet szakmai előkészítése során biztosított továbbá a község 

Településrendezési Terve, melynek teljeskörű felülvizsgálata már lezajlott a 2015-2016 

években. 

 

 

2) TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV MEGÁLLAPÍTÁSAI 

Az elkészült TAK a települést három, a valóságban is jól elkülönülő karakterű 

településrészre osztja: 

- Falusias terület 

- Üdülő terület 

- Technológiai terület 

 

Építészeti útmutató 

A község 1952-ben alakult így a nagymúltú, helyi védelemre érdemes épületek száma 

kevés. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne lennének egyedi építészeti értékek. Ezen értékek 

közé sorolja a kézikönyv a vátozatos kerítés kialakításokat, amelyek szinte kivétel nélkül 

áttört kialakításúak. 

A falusias lakóterület utca és telekszerkezete szabályos.  

Az építészeti útmutatóban a telepítéssel, épületmagassággal, tetőhajlásszöggel, 

tetőformával, tetőfelépítményekkel kapcsolatos javaslatok szerepelnek. 

Az üdülőterületnél annak építészeti sokszínűségét emeli ki a TAK. Legfontosabb célként a 

túlzó – családi ház méretű - épülettömegek elkerülését tekinti. 

 

A következő fejezetben leírt javaslatok, ajánlások  - melyek felépítése a készülő 

településképi rendelet fejezeteihez igazodik – a helyi, szakmai egyeztetések során 

természetesen változhatnak. 
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3) SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ A KÉSZÜLŐ RENDELETHEZ 

 

3.1. HELYI VÉDELEM 

A helyi egyedi védett értékek a Településrendezési Terv alátámasztó munkarészének 

javaslata alapján kerülnek be a településképi rendeletbe. A két darab helyi védelemben 

részesülő épület: 

- egykori Kertészképző Iskola, 227 hrsz. 

- Tájház,  Kiserdő utca,  384 hrsz. 
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A helyi egyedi védelem köre az elkészült TAK javaslatai alapján a jövőben, igény esetén 

bővíthető, (pl. egykori tanyasi iskola, Patocskai tanya) építészeti értékleltár készítésével, 

vagy a meglévő szakági alátámasztó munkarész bővítésével.  

Ennek érdekében a védett értékek felsorolásán túl megállapításra kerülnek a védelembe 

helyezés és megszüntetés helyi szabályai. 

 

A helyi védelemre vonatkozó építészeti követelmények megalkotásakor nem szabad, hogy 

a meglévő állapot konzerválása legyen a cél, ezért a HÉSZ jelenlegi merev szabályozása 

átdolgozásra kerül.  

Mivel a védett értékek száma csekély, így a hozzájuk kapcsolódó követelmények jobban 

„személyre szabhatók”. 

Az egykori iskolaépület tekintetében, az épület tömegét, homlokzatképzését nagyban 

meghatározza a magastető, valamint az íves homlokzatnyílások. Ezek megtartása felújítás 

esetén is erősen javasolt. 

A nyílászárók anyagára, a tetőfedés hajlásszögére, anyagára javasolt tehát követelményt 

meghatározni.  

Helyi védett épületek felújítása során nem szükséges a hatályos energetikai 

követelmények betartása, amennyiben a felújítási munkák az építészeti értékeket 

veszélyeztetnék, azonban az energiatakarékosság is jogos tulajdonosi elvárás. Így tehát 

fontos, hogy a leendő előírások ne legyenek túlzóak egy esetleges energetikai 

korszerűsítés esetén.  
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A homlokzatra szerelt berendezések (pl. klímaberendezés kültéri egysége) tekintetében 

ajánlott tiltást bevezetni, a közterületről a látható homlokzatokon. 

A fenti követelmények megállapítása a tájház esetében is indokolt. 

 

3.2. TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA 

Településképi szempontból meghatározó területként érdemes kezelni az üdülőterületet. 

A TAK ajánlása alapján, javasolt tömegformálásra vonatkozó építészeti követelmény 

megállapítása új épületek létesítése esetén. 

Az alábbi alaptérképi vizsgálatból kitűnik, hogy az üdülőterület telektömbjeiben a 8x10 m 

[utcával párhuzamos szélesség x hosszúság] befoglaló méretű épülettömegek viszonylag 

ritkák. A vizsgált tömbökben az épületkitöltés és a nyílra írt szám jelzi ezek darabszámát. 
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Új épületek létesítése esetén, a maximális befoglaló méret előírásával elkerülhető, hogy 

az üdülőterület családi házas jellegű lakóterületté alakuljon át a jövőben.  

A TAK is kiemeli az üdülőépületek sokszínűségét, így nagyszámú, anyaghasználattal 

kapcsolatos követelmény meghatározása nem cél.  

Tetőfedés, kerítés anyaghasználatánál a hullámpala, illetve trapézlemez tiltása 

meggondolandó.  

Kiemelendő az üdülőterület telkeinek jelentős zöldfelületi fedettsége, melynek 

megtartása a jövőben is fontos cél.  

Javasolt, hogy a telkekre a HÉSZ-ben előírt minimális zöldfelületi fedettség kétszintes 

növényzettel legyen kialakítva. 

 

 

 

A falusias lakóterületen településképi szempontból meghatározó terület(ek) kijelölése, 

ezáltal a TAK építészeti útmutatójának, ajánlásainak „rendeleti formába öntése” nem cél. 

Indokolás: 

Telepítés: Azon utcákban, ahol az új építésű családi házak nagyobb számban jellemzőek 

(pl. Széchenyi, Radnóti), ott is a ténylegesen oldalhatáron álló telepítés a jellemző, a 

kialakult előkertméretek betartásával. Ezt a község friss alaptérképe is bizonyítja. 



7 
 

 

 

 

Épületmagasság: A jelenleg hatályos HÉSZ az egész településen a párkánymagasságot 

szabályozza az építési övezetekben. Falusias lakóterületen ez 5 m-ben van maximalizálva. 

Ezen előírás a két teljes épületszint építését nem zárja ki ugyan, de korlátozza azt. Ez 

garantálja, hogy az új családi házak, magasság tekintetében is illeszkedjenek a jelenlegi 

utcaképbe. 

Külterületen a térségi jelentőségű tájképvédelmi területeket javasolt településképi 

szempontból meghatározó területbe sorolni. 

 

3.3. FELSZÍNI ENERGIAELLÁTÁS, HÍRKÖZLÉS SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYEI 

Kunfehértó közigazgatási területén jelentős kiterjedésű természetvédelmi-tájképvédelmi  

vonatkozású terület található: Natura2000 területek, ökológiai magterületek és folyósók, 

téréségi jelentőségű tájképvédelmi területek (pl. Holdrutás erdő). 

Tájképvédelmi területek övezetében javasolt a felszíni energiaellátási és elektronikus 

hírközlési építmények (légvezetékes hálózatok) korlátozása vagy tiltása.  

Ezt támasztja alá a megyei Területrendezési Terv tájképvédelmi területekre vonatkozó 

megállapítása is: 

„Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, 

a tájképvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások 

alkalmazásával – beleértve a felszín alatti vonalvezetést is – kell elhelyezni.” 
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3.4. REKLÁMOK, REKLÁMHORDOZÓK 

A jelenleg hatályos jogi szabályozás, a reklámok elhelyezését jelentősen korlátozza, ezért a 
készülő rendelet helyi szabályokat nem fog megállapítani. A településkép védelméről 
szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet alapján, reklám csak utcabútorhoz kapcsolódóan – ilyen 
építmények a hirdetőoszlop, vagy az utasváró - helyezhetők el. 

A rendelet kivételt tesz a jelentős helyi események reklámozása tekintetében, így a 
község életében fontos rendezvények népszerűsítése, a megszokott formában továbbra 
is biztosított lesz.  

3.5. TELEPÜLÉSKÉP ÉRVÉNYESÍTÉSI ESZKÖZÖK 

Szakmai konzultáció: A településképi szabályozás új jogintézménye ez. A településképi 

rendelet meghatározhatja azon építési tevékenységeket, ahol kötelező ezt a fajta 

„előzetes egyeztetést” lefolytatni a kivitelezés megkezdése előtt.  

Ezt javasolt új lakóépületek, üdülőépületek építése esetében bevezetni. Ezen 

jogintézmény segítheti a megalkotandó rendelet érvényesülését. A szakmai konzultáció 

során a településképi rendeletben nem szereplő építészeti követelmény csak ajánlásként 

fogalmazható meg Építtetők számára. 

 

Kunfehértó, 2018. szeptember 

 


