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1. BEVEZETŐ
Településeinkkel kapcsolatban nyelvünk gyakran használ az élőlényekre jellemző kifejezéseket. Települési szövetről, birtoktestről, zöld hálózatokról, táj sebekről beszélünk,
vagy épp a település arca, arculat kerül szóba. Ez nem véletlen, hiszen településeink
ugyanúgy élő „szervezetek” mint mi magunk.
A településeink szövetét sejtek, inak és erek hálózata helyett, épületek, utcák, zöldfelületek különleges összefüggő rendszere határozza meg, melyre hatással van környezete,
bonyolult belső hatásrendszerét az ott élők, ott tevékenykedők alakítják formálják generációkon át. Ugyanúgy szebbé, jobbá is tehetjük, de egyszerre sebeket is ejthetünk
rajta, semmibe vehetjük és eltörölhetjük, de újra is értelmezhetjük, újrafelhasználhatjuk
értékeit. Ugyanúgy figyelnünk kell alapvető igényeire, légzésére, ápolására, karbantartására.
A különbség abban áll, hogy településeinket csak kölcsön kapjuk gyermekeinktől azzal
a megbízással, hogy egy élhető, szerethető, biztonságos életteret tartsunk meg, alakítsunk ki számukra, megőrzive annak erőforrásait és értékeit.
E nem kis felelőséggel járó feladathoz szeretne iránymutatást adni a kézikönyv. Arra
vállalkozik, hogy összegyűjtse és megismertesse a település épített és természeti környezetének, egyes eltérő karakterű, hangulatú területeinek jellemvonásait, bemutassa
a múltjában rejlő értékeit, továbbá ajánlásokat adjon építtetőnek, építésznek arra vonatkozóan, hogy mik a táj és benne Abaliget épített és természeti környezetének helyi
javaslatai, elvárásai.
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2. ABALIGET BEMUTATÁSA
A kézikönyv két fő részre tagolható. Az első rész Abaligeti táji, természeti és épített
örökségében rejlő értékeit hivatott bemutatni. Második rész a település egyes területei közötti karakter/hangulatbeli különbségek tárja fel majd általános ajánlásokat
fogalmaz meg, javaslatokat tesz az egyes eltérő területrészekkel kapcsolatban az itt
élőknek, építkezőknek egyaránt.
Ajánlható tehát e kézikönyvet minden még nem és már Abaligetinek, nyaraló tulajdonosnak, ide látogatónak, mert környezetünk alakítása, közös ügyünk.

A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA
Abaliget a Mecsek-hegység északnyugati részén, Pécstől 18-km re található, a Bükkösdi patak völgyében, gyönyörű természeti környezetben fekvő, a tájba belesimuló,
építészeti és természeti értékekben igen gazdag, azokat őrző falu. A falu nevének AbaAtya-Ős jelentésű személynévből, liget szó pedig kisebb erdő jelentésű szóból ered.
Korábban mezőgazdaságból és helyi iparból élő település fejlődése az Abaligeti
cseppkőbarlang felértékelődésével megváltozott, jelentős turisztikai desztinációvá
vált, mely a barlang környezetének kiépülését és üdülőterületi fejlesztéseket vonzott
magával. Mára egyszerre turisztikai célpont, főként a szelíd és ökoturizmus szerelmesei számára és lakóhelye az abaligetieknek.
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2. ABALIGET BEMUTATÁSA
A TELEPÜLÉS TÖRTÉNETE
Abaliget környéke egyes barlangi leletek alapján a bronz korban már lakott volt, az Abaligeti Cseppkő barlang
és környezete már ekkor is lényeges elemei voltak Abaliget környezetének.
A falut XI. században Aba-nemzetség alapította, ebből az időből sajnos nem maradt meg épített emlék (a
templom csupán alapfalaiban található meg, a mostani templom mellett). Első írásos emléke 1332-ben keletkezett, a falu népessége a török hódoltság idején 100 fő körülire dúzzadt, de sok más hazai kistelepüléshez
hasonlóan a török jelenléte során erősen megfogyatkozott és a felszabadító hadjáratokkal teljesen elnéptelenedett, csaknem minden addigi épített emlékével együtt. A vészterhes időket a török által korábban lerombolt és a helyi lakosság által újjáépített Szent Magdolna templom vészelte át, emlékeztetve az egykor élő
településre.
A török kiűzését követően 1745-48 között népesült be újra a falu, ekkor elsősorban magyar nemzetiségű lakosság (valószínűleg a Petőfi utca környezetében) költözött be. A falu temploma, mintha csak megvárta volna
a visszatelepüléseket eddigre teljesen tönkrement.
1760-ban költöztek először német telepesek településre, ekkortájt épület a plébániai épülete is. A tönkrement
templom mellett új templom építése kezdődött meg 1778-ban, mely egészen 1796-ig tartott. Az 1800-as évek
közepére a település már jelentős lakóház állománnyal, számottevő iparral rendelkezik. Négy patakmalom,
tégla, cserép és mészégető, több fém, kő és faipari tevékenységből élő mesterember dolgozik a településen.
Hasonlóan sok más hazai településhez az 1800-as évek közepére a filoxéra, megtizedelte, majd 1889-re elpusztította a szőlőállományt. Ezt követően a szőlő, mint tájképet meghatározó elem többé már nem tért vis�sza. A századfordulóra a lakossága megközelítette a 790 főt.
A huszadik században jelentős változások hozott a település életében, de olykor megtorpanó fejlődése nem
állt meg. A háború a térségben szerencsére nem okozott jelentős károkat, az 1950-es iparosítás is elkerülte a
vidéket. A barlang turisztikai célú hasznosítása 1957-ben indult meg, környezete kiépült (turistaszálló, motel,
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camping). 1959-ben kerültek kiépítésre a barlang karsztvizéből táplált tavak is, melyek szintén Abaliget fontos
táji és turisztikai értékévé váltak.
Ebben az időben Abaliget a Mecsek egyik legfontosabb turisztikai desztinációja volt. A meredek fejlődési pálya azonban csak 1966-ig az Orfűi tórendszerek elkészítéséig tartott, 1970-es években a falunak körzeti iskolája, egészségháza és gazdag civil élete volt. A térségi súlypont áthelyeződése miatt a település kissé háttérbe
szorult, majd 1996-ban a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága vette át a barlang kezelését és együttműködésben az Önkormányzattal ismét megindult a település fejlődése, a barlang környezetének, hozzá kapcsolódó épületek megújításával, játszótér, parkok, közterületek fejlesztésével.
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3. ÖRÖKSÉGÜNK - ÉPÍTETT KÖRNYEZET
ÖRÖKSÉGÜNK VÉDELMÉNEK FONTOSSÁGA
A települési értékek – legyen szó, épített, természeti, táji értékekről – megtartása, fenntartása és fejlesztése szempontjából fontos, hogy minden helyben élő megismerje és
illeszteni tudja azt saját értékrendszeréhez. A helyi értékek azonosítás, a lakosság általi
felfedezése, megismerése tehát a települési értékvédelmének egyik legfontosabb mozgatórugója. E nélkül a település könnyen elveszítheti sajátosságait, elfelejthetik értékeit
és identitását. Egy település identitása, az egyedi karakter, arculat, funkció optimumának megtalálása legkönnyebben a helyi értékekből vezethető le, illetve fejleszthető tovább az értékek tiszteletben tartásával, újra értelmezésével.
Mindennemű fejlesztés első lépése a táji és épített értékeink megismerése. A beavatkozás csak a meglévő értékekre való figyelemmel történhet, elsősorban a kulturális, táji
és természeti értékekre lehet építkezni, viszont az új fejlesztéseink megfogalmazására
már korszerű eszközökkel kell választ keresni. Olyan megoldásokat kell keresni, amelyek beolvadnak a település meglévő karakterébe, hangulatába. Az örökség megóvása
nem csak óvó szabályok rögzítését, hanem az örökség megismertetése, megélésének és
kommunikációjának biztosítása, mert ezen keresztül alakulhat egy értékőrző települési
épített környezet.

MŰEMLÉKEK
Abaligeten az épített környezetének sok olyan értéke van melyek érdemesek a
bemutatásra és megőrzésre. Ezek közül azonban van három kiemelkedő jelentőségű és minőségű országos védelem alatt álló építészeti emlék is.
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RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIAHÁZ
A német lakosság betelpülésével XVIII.
század második felében megkezdődött
a Római katolikus plébániaház megépítése. Országosan nyilvántartott műemlék, védelem alatt áll.
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3.ÖRÖKSÉGÜNK - ÉPÍTETT KÖRNYEZET
RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM
A régi lerombolt Szent Magdolna templom mellett épült copf stílusban.
Az építés sokáig elhúzódott, de végül 1796-ban fejeződött be. Belső
berendezése, továbbá a fő és mellékoltárok copf stílusúak, készítésük
1800-as évek köré tehető. A fő oltárkép Bachmayer Gáspár műve. A
templom nyilvántartott műemlék.
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NÉPI LAKÓÉPÜLET
Népi építészeti emlék, mely igen szép példája a század eleji falazott oldaltornácos
népi épi épületeknek. A négyzet keresztmetszetű pillérekhez kívül félhengeres tagozat csatlakozik. A pillérek között mellvédeket meszelt párkányok zárják. A homlokzatképzés egyszerű 2+1 szimmetrikus jó arányú. A nyeregtetős épület mindkét
oldalon oromfalas megoldású. Nyilvántartott műemlék.
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3. ÖRÖKSÉGÜNK - ÉPÍTETT KÖRNYEZET
HELYI VÉDELEMRE ÉRDEMES EMLÉKEK
A településen van több országos védelmet nem élvező, de helyi értéket képviselő építészeti emlék, melyek egyedi értékük mellett a településkép meghatározói is. A völgyben elterülő eredetileg egyutcás falu, határozott fésűs,
oldalhatáron álló beépítése a templomdomb körül halmazban tömörül és egy
újabb T alakú ággal folytatódik.
Az épületek között több jó állapotú, oszlopos tornácos, kódisállásos, vagy
beépített tornácos házat, udvari beforduló téglaarchitektúrás és homlokzatdíszes gazdasági épületet, vagy épp a telken elhelyezett korábban nyári
konyhaként funkcionáló épületet találunk. A településképet jelentősen meghatározó épületek tömegükben, anyaghasználatukban, arányaikban, részlet
megoldásaikba magas szintű építési kultúráról árulkodnak.
Találhatunk azonban már a polgárosodó település korlenyomatainak számító,
utcával párhuzamos gerinc kialakítású épületeket is, melyek homlokzat díszítésükben, arányukban szintén a helyi arculat meghatározóivá váltak. Egyes
épületek értékes tartozéka a díszes, hagyományos kovácsoltvas kerítés és a
finoman kidolgozott kovácsoltvas kapu.
Szerencsére az Abaligetiek számára a legtöbb esetben ezen értékek megőrzése és jó arányú felújítása, bővítése magától értetődő.
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3.ÖRÖKSÉGÜNK - TÁJ ÉS TERMÉSZET
TÁJ- ÉS TERMÉSZETI OLTALOM ALATT ÁLLÓ TERÜLETEK
Abaligeten ritka táji, botanikai és zoológiai értékekkel találkozhatunk. A település jelentős része többszintű természet- és tájvédelem alatt áll. A táji elemek sokszínűsége miatt jelentős
mennyiségű Egyedi Tájérték is található.
EGYEDI TÁJÉRTÉKEK

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Feszület (Kossuth L.utca, hrsz:492)
Felhagyott, spontán benövényesedett kőbánya (Hideg-oldal, hrsz:0222)
Kőhegyi gyepek (Kövesdi-dűlő környéke, hrsz:0215/1,2,3,4, 0214)
Kilátópont (Ravatalozó környéke, hrsz: 027)
Kálvária 3 kereszttel (Temető, hrsz:027)
Idős óriás tuja (Temető, hrsz:027)
Feszület /elpusztult/ (Babakúti rétek DK-i széle, hrsz:028)
Zártkert pincékkel (Dáhom-dűlő, hrsz: 902,3,4,5/1,2,3)
Kilátópont (Orfű-Abaliget átkötő út mentén, hrsz:803)
Templom udvara feszülettel, fákkal (Templom udvara, hrsz:62)
Idős vadgesztenyefák (Templom bejárata előtt az utcán hrsz: 486/1)
Feszület (Várhegy u.1. ,hrsz: 49)
Szarvas-kút (Az út mentén, hrsz: 0112)
Vízesés (Az út mentén, hrsz: 0112)
Dolinák (A Barlangtól déli irányban, hrsz: 060,062,064,068,069)
Horhos (Belterület keleti szélén, hrsz: 042)
Honfoglalási emlékpark (Pécsi-tóhoz vezető út mentén, hrsz: 156/4, 5)
Hármas kereszt (Pécsi-tóhoz vezető út mentén, hrsz: 042)
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TÁJKÉPVÉDELMI TERÜLETEK
A tájképvédelmi területek is országos szinten lehatárolásra kerültek. Ezek olyan területek, ahol a cél a tájkarakter és a történetileg kialakult tájképi értékek védelme,
továbbá a hagyományos tájszerkezet, és a tájhasználat megőrzése, a kilátás-rálátás szempontjából kedvező, nagy távolságból látható, ill. nagy távolságokat megnyitó
tájképi területek védelme, és a vizuális szennyezés megakadályozása.
ORSZÁGOS ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT
Az ökológiai hálózat az ország egész területén meghatározásra került. Célja, hogy természeti, természet közeli területek, valamint védett természeti területek, és védőövezetek között a biológiai kapcsolatot ökológiai folyosókkal biztosítsa. Abaliget külterületén a magterület és az ökológiai folyosó övezete található meg.
NATURA 2000 TERÜLETEK
A NATURA 2000 területe Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló különleges természet-megőrzési terület. Abaligeten különleges madárvédelmi
területeket, valamint kiemelt jelentőségű természet-megőrzési területeket foglal magában.
Különös figyelmet kell fordítani a területen lévő vízfolyások környezetére. Vannak állandó és időszakosan megjelenő vízfolyások, esetenként, vagy állandóan vizenyős
területek. Az itt megjelenő természetes növénytársulásokat, mint különleges és érzékeny ökológiai rendszereket védeni, őrizni kell a beavatkozásoktól. Ezeket, mint
természet közeli területeket kell figyelembe venni, és védeni a teljes külterületen.
EX-LEGE VÉDELEM
A természetvédelmi törvény megkülönböztetett értékként tartja nyilván a forrásokat, és víznyelőket. Megjelenésük esetenként változó vízmozgást jelent, éppen ezért
fontos a hely megjelölése, és nyilvántartása, mely az ábrán is látható.
ABALIGETI BARLANG TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET
A közigazgatási terület egésze a Nyugat Mecsek Tájvédelmi Körzet területén van, mely 2009-ben alakult, magában foglalja az Abaliget barlang TT is, ezért a tájvédelmi
körzet előírásai figyelembe kell venni. A tájvédelmi körzet a felszíni és felszín alatti formációk, az egyedül álló mecseki növénytársulások, védett növény és állatfajok,
kultúrtörténeti és tájképi értékek hosszú távú megőrzése érdekében jött létre.
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3.ÖRÖKSÉGÜNK - TÁJ ÉS TERMÉSZET
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KIEMELKEDŐ JELENTŐSÉGŰ TÁJI, TERMÉSZETI ELEMEK
BARLANG
Az Abaligeti- barlang a táj kiemelkedő, egyedi értéke. 1768-tól származik az első adat a barlang egy helyi molnár általi bejárásáról. Az előtt sokáig csak az előüreg volt ismert, melyet tárolásra, vagy búvóhelyül használtak. Reidl Antal
plébános pinceként használta, innen származtatható az eredeti név is, hogy „Paplik”. A barlangból kifolyó karsztviz
malmokat hajtott. Mattenheim József azért merészkedett be a barlangba, hogy követ mozdítson el a karsztforrás
útjából, a nagyobb vízhozam céljából. Olyan értékre bukkant mely máig meghatározza a települést. A balangot
tudományos szempontból 1768-ban Kölesi Vincet (nevét utcanév őrzi) tárta fel és térképezte, megalapozva ezzel
jövőbeli fejlődését.

17

3.ÖRÖKSÉGÜNK - TÁJ ÉS TERMÉSZET
TAVAK
Az ősi településmag a Bükkösdi víz völgyének
K-i felén alakult ki, ÉNy-DK irányú tengellyel,
de az utóbbi időkben már a K-i domboldalra
is fokozatosan felkúszott a beépítés. A terület
potenciális táji értékekben rendkívül gazdag.
A tavak is a település idegenforgalmi vonzerejének fontos táji eleme. A két mesterséges
tó a barlangból kifolyó karsztvízzel táplálkozik és mind a horgászat mind pedig a fürdőzés kedvelőinek kikapcsolódási lehetőséget
kínál.
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HÁRMASKERESZT
Ha az Abaligeti táj értékeit, szépségét és egyediségét egyszerre szeretnénk megízlelni, csak
el kell látogatni a Hármas kereszthez, melyet
az Abalaiget-Orfű közötti összekötő útról közelíthetünk meg a legkönnyebben. A kereszteket Mattenheim József molnár építtetett
meg, a saját költségén 1802-ben. A kálvária
utolsó állomásának három keresztjét jelentette ez, melyből ma már csak egy van meg. A
keresztek mellé később hársfákat ültettek, ma
is két hatalmas fa jelöli ki a helyet, melyről a
falura talán a legszebb kilátás nyílik.
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4.ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ - ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK
Amennyiben új épületek építését vagy meglévő felújítását, bővítését tervezzük érdemes jól előkészíteni beruházásunkat. Az előkészítés során gondoljuk át legalább
a következőket:
1. Fogalmazzuk meg igényeinket és lehetőségeinket a lehető legpontosabban, melyekből összeállíthatunk egy építési programot (szobák, helyiségek száma, mérete, kerttel kapcsolatos elvárások, speciális igények stb.)
2. Az igények megfogalmazásában, építési program összeállításában elsősorban az építész van segítségünkre és szintén az építész feladata az otthonunk, beruházásunk műszaki tervi megfogalmazása is. Ezért fontos, hogy jó építészt válasszunk. Bátran kérjünk referenciamunkákat. (ne spóroljunk a tervezőn, a tervezés
költsége elenyésző a teljes beruházáshoz képest)
3. Válasszunk megfelelő ingatlant terveink megválósításához. Vegyük figyelembe, hogy a megválasztott hely egyaránt vágyainknak és életmódunknak is megfeleljen, továbbá építési szabályozási és infrastrukturális (közművek, útcsatlakozás megléte stb.) szempontból is lehetővé tegye elképzelésünk megvalósítását. (keressük meg a település főépítészét)
4. Ismerjük meg és vegyük figyelembe a kiválasztott hely táji, természeti és épített környezetét. Illeszkedő módon építkezzünk benne. Ez korántsem jelenti az épületek másolását. Néhány arány, forma szín alkalmazása mellett, még mindig a lehetőségek és egyéni gondolataink kifejeződésének tárháza kínálkozik előttünk,
melyet ha jól használunk saját magunk, szomszédaink és az egész település számár értéket teremtünk.
Annak eldöntése, hogy mi illeszkedő és mi nem - sosem egyszerű. Azonban van néhány szempont, melyek segítségünkre vannak a kérdések megválaszolásában:

TEREPALAKÍTÁS
Egy telek terepalakítása során mindig előnyös környezeti változásokra kell törekedni a meglévő terepfelszín mind kisebb mértékű
megváltoztatásával. Az épületeket tájba és településképbe illeszkedő módon, a terepre illesztve kell elhelyezni.
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TELEPÍTÉS
A telepítés megválasztása során, törekedni kell a tájjal és környezettel való harmónia megteremtésére. Minden új építés, vagy bővítés esetén alkalmazkodni kell a beépítés módjához, mértékéhez és rendeltetéséhez, figyelemmel kell lenni a szomszédos ingatlanokra, továbbá az épület és a szomszédos épületek megfelelő benapozására is. Lejtős terepen fontos, hogy a kilátást biztosítsuk mindenki, előttünk és utánunk építkező számára is, a ház környező területből való eltérő mértékű kiemelés,
kiemelkedő elhelyezése nem javasolt.

MAGASSÁG
Az épület magasságának megválasztása során mindig figyelemmel kell lenni a szomszéd ingatlanok benapozására és a szomszédos ingatlanokhoz és az utcaképhez
való illeszkedésre.

TETŐFORMA, HÉJALÁS
A tető formája, típusa, kialakítása és anyaghasználata a kialakult állapot, szomszédok figyelembevételével kell, hogy történjen.

HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT SZÍN
A homlokzat kialakítása során törekedjünk a szomszédos épületek, illetve területekhez, továbbá az épület tömegéhez való megfelelő homlokzatképzésre. Az épülethomlokzaton megjelenő díszítőelemek anyaghasználatának, részletképzésének, színének összhangjára is ügyelni kell a kialakítás során.

KERÍTÉSEK, TÉRFALAK
A kerítés kialakítása az épület anyaghasználatának, színezésének valamint a környezet jellemző megoldásainak figyelembe vételével történjen.

NYÍLÁSZÁRÓK
A nyílások és nyílászárók az épületek megjelenését nagyban befolyásolják, ezért az egész településen javasolt a fa szerkezetes nyílászárók alkalmazása. Amennyiben
nem fából készül a nyílászáró úgy is törekedni kell a minőségi anyaghasználatra, tradicionális és meglévő formák osztások, alkalmazásra.
A padlástér és tetőtér beépítések során a síkbafekvő ablakos kialakítást részesítsük előnyben. Amennyiben a padlástér, tetőtér kialakítása ezt szükségessé teszi, arányos
fióktetős tetőablak kialakítás is lehetséges, négyszögletes kiemeléssel. A fióktetők ívelt kontúrú (Napóleon ablakos, körablakos) kialakítása nem javasolt. A tetőablak
formája és mérete legyen mértéktartó. A tető felületét sokszor megszakító, inhomogén megoldások alkalmazása nem javasolt.
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4. ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ - ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK
SAJÁTOS ÉPÜLETEK, ÉPÜLET TARTOZÉKOK
A rendeltetéssel összefüggő hirdető-berendezések elhelyezése és kialakítása, az épület gépészeti és egyéb berendezései, tartozékai
elhelyezésére vonatkozó megoldások az utcaképet- nem zavaró módon kell hogy történjenek.
Síktáblás napelem, napkollektor az építészeti környezethez illeszkedve magas tetős épületen az épület ferde tetősíkjában, azzal megegyező dőlésszögben, lapos tetős épületen elsősorban az épület attikájának takarásában, vagy az épület formálásába építészetileg
beillesztve javasolt elkészíteni úgy, hogy az funkcionalításának megtartása mellett a lehető legkevésbé zavaró hatású az utca, település
és tájképre.

KÖZMŰVEK
•
•
•
•
•

•

Az infrastruktúra hálózat eleminek és műtárgyainak elhelyezésére, bekötések kialakítására külön hangsúly kell fordítani.
Kialakításuk során az utcaképet legkevésbé zavaró megoldásra kell törekedni.
Közművek, légvezetékek, földkábelek elhelyezésénél meghatározó szempont kell legyen a településkép és a fásszárú
növényállomány védelme.
Törekedni kell a közművezetékek föld alatti vezetésére. Ahol ez nem megoldható, a vezetékeknek optikailag követni kell
az utca vonalát.
Törekedni kell az oszlopok zöldsávban való elhelyezésére, a fásítás (beleértve a gyökérzetet és a koronát is) zavarása nélkül, ritmikus kiosztással. A közműlégvezetékek egymással és a közúttal való keresztezését minimalizálni szükséges.
A közművek közterületi felszíni műtárgyai (betonházas transzformátorok, kapcsolószekrények, stb.) az utcán belül lehetőség szerint azonos megjelenésűek legyenek, néhány típus alkalmazásával. A műtárgyak azon oldalai, melyek nem
akadályozzák azok hozzáférhetőségét, kezelhetőségét, valamint a közlekedést, lehetőség szerint oldalról növényzettel
legyenek takarva.
Az épületek külső csapadékvíz lefolyói lehetőség szerint föld alatt legyenek elvezetve, ahol befogadóként rendelkezésre
áll közterületi csapadékvíz elvezető csatorna, illetve szikkasztó árok.
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ÁLTALÁNOS ZÖLDFELÜLETI AJÁNLÁSOK
Ha szeretnénk, hogy kertünk önmagában is életképes legyen, illeszkedjen környezetébe akkor néhány tényezőt nem hagyhatunk figyelmen kívül, a talajt, az éghajlatot és a kert kitettségét. Ezen változóknak általában az őshonos fajok felelnek meg elsősorban, melyek a tájhoz
való természetes kapcsolatuk okán illeszkednek Abaliget zöldfelületei, kerjei közé. A kerten
belüli burkolatok arányát lehetőség szerint minimalizáljuk. Alkalmazzunk illeszkedő elemes
burkolatokat.
Az őshonos fajokon felül, a helyi sajátosságoknak megfelelően további illeszkedő fajok is javasolhatók.
FÁSÍTÁSRA AJÁNLHATÓ FAFAJOK
korai juhar (Acer platanoides), éger (Alnus glutinosa), közönséges nyír (Betula pendula), magas kőris (Fraxinus excelsior), virágos kőris (Fraxinus ornus), kislevelű hárs
(Tilia cordata), nagylevelü hárs (Tilia platyphyllos), fehér fúz (Salix alba), fehér nyár( Populus
alba) a termőhely adottságaitól függően alkalmazva.
KIS LOMBÚ FAFAJOK:
csörgőfa (Koelreuteria paniculata), Gömbkőris ( Fraxinus excelsior Nana globosa), molyhos
tölgy( Quercus pubescens), lisztes berkenye (Sorbus aucuparia), vérszilva (Prunus cerasifera
nigra), törzses galagonya (Crataegus sp.) fafajok.
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4. ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ - ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK
TELEPÍTÉSRE AJÁNLOTT CSERJEFAJOK
trombitafolyondár (Campsis radicans), mályvacserje (Hibiscus siriacus), cserjés pimpó (Potentilla fruticosa), japán gyöngyvessző (Spiraea japonica), kékszakáll ( Caryopteris incana), (Ligustrum
ovalifolium), hóbogyó (Symphoricarpos albus), piros levelű törpe borbolya (Berberis thunbergii
atropurpurea „Nana”, pompás gyöngyvessző (Spiraea bumalda), levendula (Lavandula angustifolia) valamint a kerti pálmaliliom (Yucca filamentosa), és a törpe őszirózsa (Aster dumosus).
KERTI ÉPÍTMÉNYEK BEFUTTATÁSÁRA JAVASOLT A KÖVETKEZŐK ALKALMAZÁSA
vadszőlő (Parthenocissus tricuspidata), borostyán (Hedera helix), lila akác (Wisteria sinensis),
iszalag (Clematis sp.). lonc- fajok.
A TELKEK HATÁROLÁSÁRA ALKALMAS SÖVÉNYKÉNT NYÍRHATÓ, VAGY SZABAD ÁLLÁSBAN ÜLTETHETŐ CSERJEFAJOK
örökzöld fagyal (Ligustrum valifolium), boglárkacserje (Kerria japonica, rózsalonc (Veigala sp.),
mályvacserje (Hybiscus sp.) Kerülendő a telket az utcafrontra teljes egészében lezáró, túlnőtt
sövény vagy örökzöld használata, mivel az kedvezőtlen utcaképet eredményez.

NEM JAVASOLT NÖVÉNYEK
fehér akác (Robinia pseudoacacia), amerikai kőris ( Fraxinus pennsylvanica) bálványfa (Ailanthus altissima), gyalogakác (Amorpha fruticosa) ezüstfa (Eleagnus angustifolia), bodza (Sambucus nigra). Invazív növények telepítéste nem javasolt (A 346/2008. (XII.30) Korm rendelet
tartalmazza az invaziv növények teljes listáját)
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REKLÁMFELÜLETEK, HÍRDETŐTÁBLÁK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hirdetések magáningatlanon és közterületen is elhelyezhetők. Magánterületen csak az adott ingatlanon folytatott tevékenységgel kapcsolatos reklámtáblát
lehet elhelyezni.
A településen minden reklámelhelyezés (cégfelirat, cégér, egyéb hirdetőtábla) településképi bejelentés köteles, hogy a településképbe való harmonikus illeszkedést a főépítész vizsgálni tudja, és szükség esetén javaslatokkal tudjon élni az esztétikus összkép kialakításra.
Hirdetőfelület kialakításánál vegyük figyelembe a meglévő építészeti elemeket, az épület építészeti karakterét illetve tartsuk szem előtt a szomszédos épületeken
illetve utcakép egészét meghatározó hirdetőfelületek stílusát.
Előnyben részesítendők az épületen betűgrafikaként megjelenő feliratok. A háromdimenziós, jól megválasztott igényes betűtípus a homlokzat építészeti elemeihez, tagozataihoz harmonikusabban illeszthető, mint a táblákra sűrített reklámfeliratok.
Az épülethomlokzaton konkrét termék megjelenítése nem ajánlott. Kerüljük a termék- és ételfotók elhelyezését a homlokzaton és a hozzá kapcsolódó felületeken. Ha mindenképpen ilyen módon szeretnénk hirdetni, akkor azt megállító táblán alkalmazzuk.
A megállító-tábla az üzlet nyitva tartása ideje alatt a közterületen csak úgy helyezhető el, hogy a gyalogos- és gépjárműforgalmat ne akadályozza.
A megállító táblát fához, villanyoszlophoz, kandeláberhez, kerékpártámaszhoz rögzíteni nem lehet.
A közúti kereszteződések környezetében, a közlekedés zavarása elkerülése érdekében a hirdetések, feliratok kialakításakor a KRESZ-ben használatos színek alkalmazása kerülendő.
Magánházon kizárólag csak az abban jelenlevő szolgáltatás, helyszínen folytatott saját tevékenység hirdetése megengedett.
A közterületen megjelenő üzlethez, bolthoz tartozó mobiliákon kerülendő a konkrét termékek promóciós feliratai, színei. Előnyben részesítendő a saját arculathoz illeszkedő, azzal harmonikusan kialakított kültéri berendezések, bútorok alkalmazása.
Óriásplakát kihelyezése - beruházás támogatásának tényét tartalmazó kötelező hirdetőtábla kivételével – beépítésre szánt területen nem támogatott.
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5. ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK
A karakterek részben az adott hely természeti adottsága szerint, valamint a társadalmilag szükséges funkció szerint alakultak ki, melyeket a építészeti, kert- és tájépítészeti eszközök korábban spontán módon, ma pedig már tudatosan kívánnak a tájba
illeszteni. Ennél fogva az egyes településrészek más-más épített és táji elemeket hordoznak, eltérő karakterrel rendelkeznek. Abaliget területét az a települési környezet
formálása szempontjából 3 belterületi illetve 1 külterületi településrészre oszthatjuk
fel.

I.

II.

III.
IV.
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A FALU
I./1

ÓFALU

I./2

ÚJFALU

ÜDÜLŐTERÜLETEK
II./1

Pertelek és Kölessy utcák nyaraló területe

II./2

Akác és rózsa dombok

Az ófalu

Pertelek és Kölessy utcák nyaralói

Akác és rózsa dombok

A barlang és a tavak környezete

A BARLANG ÉS A TAVAK KÖRNYEZETE
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
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5. ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK - I. FALU
1. AZ ÓFALU
Az ősi településmag a Bükkösdi víz völgyének K-i felén alakult ki, ÉNy-DK irányú tengellyel, de az utóbbi
időkben már a K-i domboldalra is fokozatosan felkúszott a beépítés. A falu Abaliget természetesen nőtt,
jellemzően fésűs beépítésű területe, mely a Kossuth Lajos utca és Bem utcára szerveződik, illetve T alakban a templomdomb mellett a Petőfi Sándor utcába befordul. A területen nagy számban találhatunk
hagyományos oldalhatáron álló nyeregtetős az utcára merőleges elhelyezésű parasztházat, melyek az
udvar irányába sokszor rendkívül szép téglaarchitektúrás gazdasági bővítménnyel, kocsisszínnel, egyes
esetekben az ellenoldali telekhatár mellett nyári konyhával vagy góréval bővültek. Több esetben találhatunk falazott, beépített tornácos, kódisállásos épületeket is. A jellemző népi lakóházas struktúrát, az
utcával párhuzamos alaprajzú díszes homlokzatú polgári lakóházak is kiegészítik. A hagyományos népi
és polgári épületek sorát a foghíjakban többször a telekhatártól visszalépő eltérő tömegű lakóházak
szakítják meg.

2. AZ ÚJFALU

A Kossuth Lajos utca és a Bem utca kereszteződésétől a fő közlekedési út Széchenyi István utcaként folytatódik. A korábban Zárkerti területből átalakult új lakóterületek beépítése nem követi a Kossuth Lajos
utca kialakult szalagtelkes struktúráját, azonban oldalhatáron álló beépítésével, utcaképével hasonló
karakterű, mint az ősi településmag.
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5. ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK - I. FALU
TELEPÍTÉS
A településrész karakterét alapvetően a megmaradt, hagyományos parasztházak, fésűs, több esetben beforduló tömegű, jellemzően előkert nélküli beépítése, valamint az utcával párhuzamos polgári háztípusok adják meg. A foghíjban beépült házak legtöbb esetben követik a struktúrát de találhatunk
aszimmetrikus, nem illeszkedő épületeket is. A karakterben a szabadon álló, vagy nagy előkertes, illetve utcafronti telekhatártól jelentősen hátrahúzott
épület elhelyezése nem javasolt.

MAGASSÁG, TÖMEGFORMÁLÁS
A településrészen az egyszerű, a telek mélysége felé bővülő, vagy beforduló, arányos épülettömegek a jellemzők. A nagy traktusszélesség növeli a tömeget, ezért kerülendő.
A településrészen az épületek többnyire földszintesek, újabb épületek esetében tetőtér beépítéssel találkozhatunk. A kialakult építménymagasságok követése, a környező és főként a szomszédos épületekhez való alkalmazkodás javasolt. Új épület építése, bővítés esetében a tetőtér, padlástér beépítése, esetleg térdfal emeléssel csak
abban az esetben javasolt, ha a megoldás továbbra is rendezett utcaképet eredményez, nem változtatja meg jelentősen az épület arányait.
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TETŐFORMA, TETŐHAJLÁS, TETŐ ANYAGA
A településrészen az épületek tetőhajlása, legyen szó tradicionális, vagy újabb építésű épületről egyaránt 35-45 fok körüli. A jellemző tetőforma oromfalas, vagy csonkakontyos megoldással kialakított nyeregtető. Ez az érték és anyaghasználat teremti meg a tetők és az utcakép harmóniáját, amely klimatikus szempontból illetve tetőtér
hasznosítás szempontjából sem előnytelen választás.
Szinte minden épületet az egyszerű letisztult, szimmetrikus, tetőforma jellemez, így nem javasolt és nem is praktikus bonyolult tört, tagolt tetőformák, vagy lapostető
alkalmazása sem az új építések, sem pedig a felújítások során.

A tetőfedés anyaga legtöbbször hódfarkú cserép. Új épületek építése, felújítása,
bővítése esetében hódfarkú cserép, vagy kerámia cserép hatású, vörös, barna cserép alkalmazása javasolt. A élénk színű, fémlemez fedések, hullámlemezes megoldások, nagyelemes sajtolt fedések kerülendők.
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5. ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK - I FALU
HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT
Az épületek oromfalas vakolt homlokzatai, rendszerint szerényen díszítettek. Több esetben

Homlokzat színezéséhez javasolt színek

találhatunk párkányos kialakítást, keretezet padláslyukat. A polgárházak esetében a vakolatdíszítések és motívumok a felújítás során visszaállítandók. Épületek színhasználatára a fehér
illetve a sárga szín világosabb keverékei, pasztell árnyalatai a legjellemzőbbek.
Az új épület kialakításánál szintén a környező épületekhez való illeszkedésre a fenti színárnyalatok használatára kell törekedni. Erős, ’rikító’ színárnyalatok használata az épületek homlokzatképzése esetében sem javasolt. A településen jellemző téglaarchitektúrás épületek megtartása továbbra is javasolt.

AJTÓK, ABLAKOK
A településrészen az utca párhuzamos tömegű házakon a nyílászárók 2 ablakos elrendezésűek, amelyek a tornác beépítettsége esetén további egy ablakkal bővültek. Az ablakok nagyrészben barna
vagy sötét színű fa, kettős osztatú kialakításúak. A polgári házakon
általában szimmetrikus páratlan számú 2 vagy 3 osztatú elrendezés
a jellemző. Törekedni kell igényes fa, vagy fa hatású illeszkedő színű
nyílások kialakítására.
Felújítás esetén az ablakok beosztásának, ablakdíszeinek megtartása, különösen az utcafronti homlokzatok esetében javasolt. Új építés
esetén a nyílászárók kialakítása során törekedni, kell a természetes
hatású, fehér, barna, sötétszürke nyílászárók alkalmazására. A nyílászárók beosztása esetén törekedni kell az arányos belső tagolásra.
Az utcafronton nagy üvegfeleületek, tagolatlan nyílások, kialakítása
nem javasolt.
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Homlokzat színezéséhez nem javasolt színek

TORNÁCOK
A tornác a magyar parasztház unikális, nagy építészeti, kultúrtörténeti és funkcionális értékkel bíró, sokszor mívesen,
rendkívüli igényességgel kialakított része. Túlmenően esztétikai hozzáadott értékén a ház klímájának szabályozásában,
az időjárás viszontagsága elleni védelemben, a ház tisztán
tartásában is nagy szerepe van. Tornácos kialakítás esetén
törekedni kell a tornác megtartására, , beépítése nem javasolt. Amennyiben mégis elkerülhetetlen a tornác beépítése,
úgy azt a pillérközök és arányok megtartásával javasolt „el”
építeni. A tornác könnyűszerkezetes lezárása nem javasolt.

KERÍTÉSEK
A településkép és benne az utcakép egyik legmeghatározóbb elem az épület tömegeken túl a kerítés.
A kerítés kialakítása során a környező megoldásokat és az épület kialakítását egyaránt figyelembe kell
venni. Hagyományosan az utcafronti kerítések terméskő lábazatokon állnak és áttört kialakításúak. Az utcafronttal párhuzamos polgári lakóépületek esetében általában pécsi kovácsmesterek munkáját dícsérő
míves kovácsoltvas kerítéseket is találhatunk. A terület specialítása még, a terepviszonyokhoz illeszkedő,
a Kossut Lajos utca keleti oldalán megjelenő támfalként is funkcionáló terméskő kerítés.
A területen a szomszédos megoldásokhoz és a terepadottságokhoz illeszkedő, hagyományos anyagokat
használó lábazatos áttört kerítés kialakítások javasoltak. A tömör épített kerítést kerülni kell, a tájban idegen, és szűkíti az amúgy is szűk utcaképet. Egy telekszélességnél hosszabb szakaszon ugyanazon megjelenésű kerítés építése nem ajánlatos.
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5. ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK - II. ÜDÜLŐTERÜLETEK
Abaliget területén a Cseppkőbarlang turisztikai célú megnyitását követően új üdülőházas terület alakult ki a Rózsa és a Akác dombokon, továbbá a Kossuth Lajos utcával párhuzamoson, az utca nyugati
telkeinek megosztásával. A két terület épületeinek építészeti karaktere közel áll egymáshoz, azonban a
telek beépítettsége és közterületi struktúra különbözősége miatt egész más hangulatú. Mindkét terület
esetében a telkeken álló épületek kialakítása, tetőformája, homlokzati és nyílásmegoldása is igen változatos. Elmondható azonban, hogy túlnyomó többségben nyeregtetős kialakítású, egyszintes nyaralóépületek találhatók a területeken.

1. PERTELEK ÉS KÖLESSY VINCE UTCÁK
A mélyebb fekvésű utcákban mindkét oldalon apró üdülő telkekket találunk. A kis méretű geometrikus, telekeken kis házak, „tolonganak” egymás mellett, a nyaraló funkcióhoz elégséges távolságot tartva
egymástól. A közel sík terepen széles utcát nyitottak, ahol a burkolat mellett tágas gyepes padka kialakítására is volt lehetőség. A kerteket a legkülönbözőbb módon, sokat igen szakszerűen alakították
ki. Ebben a sokszínűségben rejlik a terület szépsége, üdülési értéke. A kerítések alacsonyak, legtöbb
esetben a csupán a vizuális elkülönítést szolgálják, így a kertek növényei alkotják az utca zöldfelületi
megjelenését is.

2. AKÁC ÉS RÓZSA DOMB
Az épületek hasonló tömegűek, de telepítésük a domborzati viszonyok miatt lényegesen eltérő. A lejtése miatt a lejtő oldalon földszinten kialakuló terület valamely plusz funkciót kapott. A kialakított telek
és közterületi struktúra, egyedi rendkívül szabad szövetet teremt a településrészen. A közterület és nem
közterület közötti határ számos esetben elmosódik. Sok helyen épített kerítés nincs, hanem a terepalakulat, vagy élősövény jelzi a telekhatárt, mely a terület kuriózuma. A dombok területi, zöldfelületi szempontból is eltérőek. Már a terület megközelítése is „zöld” úton történhet, mivel a felvezető út mindkét
oldalát fás növényzet kíséri. Az épületek itt sűrűn fásított, cserjékkel benőtt területen helyezkednek el. A
dús növényzet is hozzájárul ahhoz, hogy a területen belüli tájkép változatos, izgalmas legyen. Az épületek szabad elhelyezése, a köz- és magánterületek közötti határ bizonytalansága, továbbá a mikrodomborzati adottságok és zöldfelületek együtt határozzák meg a területi különleges atmoszféráját.
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5. ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK - II. ÜDÜLŐTERÜLETEK
TELEPÍTÉS
KÖLESSY ÉS PERTELEK UTCÁK
Az épületek telepítése mindkét üdülőházas terület esetében szabadon
álló. Új épület elhelyezése esetén ügyelni kell arra, hogy az apró épületek egymáshoz igazodva, jó ütemű kellemes utcaképet teremtsenek.
RÓZSA ÉS AKÁCDOMB
A területen a telek és közterületi struktúrából adódóan a zegzugos közterületi rendszer az előbb felvázolt rendnek az ellenpontja. Az telkeken bőséges oldalkerttel, elhelyezett kis nyaralók egy felszabadult rendszert éreztetnek, melyben a magán és közterületek határa olykor elmosódik. Itt a szomszéd ingatlan nyugalmának tisztelete
mellett az épületeket a kialakult rendszernek megfelelően kell elhelyezni az épületeket.

TEREPALAKÍTÁS
RÓZS ÉS AKÁCDOMB TERÜLETE
A terület igen változatos morfológiájú, melyet a közterületek hálózata
és telekstruktúra is lekövet. A terület varázsát a terepen szabadon, - jelentősebb földmunka nélkül - elhelyezett nyaralók jelentik, ezért a jövőbeli fejlesztések esetében is a lehető legkisebb földmunkával elérhető
állapotra kell törekedni.

MAGASSÁG
Az épületek magasságának mindkét esetben a meglévő épületek magasságát kell tiszteletben tartani.
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TETŐFORMA, TETŐHAJLÁS, TETŐ ANYAGA
Mindkét terület tetőhajlása igen széles palettán mozog, azonban a legtöbb ház nyeregtetős kialakítású, melyek közül 15-60 fok között gyakorlatban minden tetőhajlásszög megtalálható. A területen az épületeket jellemzően egyszerű formavilágú tető fedi.
Új épület építése, felújítása esetén egyszerű nyeregtetős, tetőforma kialakítása javasolt, a helyi kialakult állapotnak megfelelően. Kerüljük az összetett, bonyolult tetőformákat, sátortetőt.

A fedés magastető esetén égetett agyagcserép, vagy felületében színében ahhoz
hasonló legyen. A eltérő és harsány színű hullámlemez, fémlemez fedéseket, az
épület méretéhez aránytalan méretű, sötét színű nagyelemes cserép alkalmazása sem javasolt. Amennyiben az alacsony hajlásszögű tető ezt szükségessé teszi,
használható sötétszürke, korcolt lemezfedés is.
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5. ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK - II. ÜDÜLŐTERÜLETEK
HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT

Homlokzat színezéséhez javasolt színek

A területeken rendkívül sokszínű homlokzati kialakítással találkozhatunk, azonban jellemző a fehér és sárga pasztell színek, sötét faburkolatok használata. Új építésnél, felújításnál a településrészen jellemző, az Homlokzat színezéséhez nem javasolt színek
utcaképbe simuló színezés javasolt. Rönkházas, faburkolatos kialakítás
esetén is törekedni kell a sötétbarna színezésre.

AJTÓK, ABLAKOK
A nyílászárókat mindig az adott építmény arányainak megfelelően kell
kialakítani. Kerüljük az utcafront irányában megnyíló, portál jellegű, tovább összetett íves nyílászárók alkalamzását. Tetőtér beépítés esetén
részesítsük előnyben a tetősík ablakot.

KERÍTÉSEK, TÉRFALAK
KÖLESSY ÉS PERTELEK UTCÁK
A Kossuth Lajos utcával párhuzamos területrészen jellemző, az alacsony,
lábazatos vagy lábazat nélküli kerítés. Ezen területen javasolt továbbra is a kerítések áttörtségének, magasságának illeszkedő megtartása,
mivel így biztosítható a közterületek és az előkertek közötti zavartalan
kapcsolat, mely az utcaképet nagyban meghatározza.
RÓZSA ÉS AKÁCDOMB
A területrészen a telekhatárok sokszor összefolynak egyes esetekben
csupán egy alacsony áttört kerítés, sövény utal a jogi határra. A területen ez a kialakult gyakorlat a jövőben is követendő példa.
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ZÖLDFELÜLETI JAVASLATOK
KÖLESSY ÉS PERTELEK UTCÁK
A kertek ápoltságát az üdülési funkció fenntartása céljából a jövőben is ajánlatos
megőrizni. A kerti építmények, árnyékolók növényzettel való befuttatása javasolt.
Zárt tuja(Thuja sp.) sövény telepítése nem ajánlatos. A beláthatóságot teljesen
kizáró, a tető magasságáig felnövő tuja sövény vagyonbiztonsági, és esztétikai
szempontból is kerülendő.
RÓZSA ÉS AKÁCDOMB
A telekhatár jelölésére alacsony sövény telepítése is tájbaillő. A meglévő fém kerítések leváltásakor természetes anyagokat kell használni, az 50 cm elvárható magasságot figyelembe véve. Kerítés céljából zárt, átláthatatlan tuja sor magasra nevelve
nem javasolható. Fa kivágása csak indokolt esetben történjen meg, a kivágott fát
pótolni kell, mivel így maradhat meg a településrész különös egyedi hangulata.
Telken belül egyéb telepíthető növényze tetszés szerint választható, ügyelve az
illeszkedésre és a talajerózióra. Telken belül csak a bejárást, vagy gépkocsi tárolást
szolgáló minimális burkolat, -szárazon lerakott térkövek alkalmazásával – javasolt.
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5. ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK - III. BARLANG ÉS TAVAK TERÜLETE
A barlang 1957-ben történt turisztikai célú megnyitását
követő években tovább fejlődött a terület. Mesterséges
tavak jöttek létre és megindult a terület további fejlesztése melynek során több egyedi épület jött létre.
Megépül az Abaligeti túristaház, a camping és a motel
is. A terület karakterét elsősorban mára nem az épületek, hanem a tavak és természeti környezetük határozzák meg, ugyanakkor fontos megemlíteni a 60-as évek
építészetének szép példáit is. Kizárólag az épületállományt vizsgálva a területnek nincs egységes építészeti
karaktere, így az épületek elhelyezésében és formálásában a tájjal és természeti környezettel szembeni alázat
a legfontosabb rendező elv.
A tavak és a Barlang területéhez kissé távolabb kapcsolódik a sportpálya területe, funkcióját és a környezetét
tekintve ugyanezen településrészhez sorolhatjuk. Igényesen kialakított, jó állapotban megtartott terület,
szép környezettel. Sportesemények, és nagyobb rendezvények lebonyolítására is alkalmas jelenlegi állapotában.
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5. ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK - III. BARLANG ÉS TAVAK TERÜLETE
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SPORTPÁLYA TERÜLETE
Igényesen kialakított, jó állapotban megtartott terület, szép környezettel. Sportesemények, és nagyobb rendezvények
lebonyolítására is alkalmas jelenlegi állapotában. Potenciálisan még egyéb szabadidős funkciók kialakítására is használható. A történelmi településrészről térkő
burkolatú sétányon és a vízfolyáson átvezető hídon keresztül lehet eljutni a sportpálya területére.
Építészeti karaktere jelenleg nem határozható meg, azonban funkcionális szempontból szervesen a tavak területéhez
kapcsolódik.
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5. ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK - III. BARLANG ÉS TAVAK TERÜLETE
A terület egyedi rendkívüli értéke elősorban természeti táji értékeiből fakad. Az épített környezet nem jellemzője, de szerves része a tavak és a barlang környezetének.
Mint ilyen, formálása rendkívüli körültekintést igényel. A terület épített környezetébe csak úgy szabad beavatkozni, ha a terv figyelembe veszi az egész karaktert igényeit, látványbeli és építészeti követelményeit. Egyedi, egyértelműen jellemző építészeti karakterjegyek híján elsősorban a terület jelenleg már meglévő táji és természeti
értékeiből lehet kiindulni.

TELEPÍTÉS
A területen kevés számú épület szabadonálló módon került elhelyezésre. A jövőbeli fejlesztések esetén kiemelten fontos a táji és természeti értékek tiszteletben tartása,
a szabadonálló laza beépítés fenntartása.

TEREPALAKÍTÁS
Törekedni kell a legkisebb meglévő terepszint megváltoztatással járó épület megoldásokra.

MAGASSÁG
A területen nagy részben egy és kétszintes épületek kerültek elhelyezésre egyes esetekben tetőtér beépítéssel. A területre jellemző egy illetve kétszintes, esetenként tetőtér beépítésű épületektől eltérő magasságú beépítés továbbra is kerülendő. A karakterben a szintvonallal párhuzamos, széles épülettömeg továbbra sem kívánatos.

TETŐHAJLÁS, TETŐFORMA, TETŐ ANYAGA
Az egyedi épületek tetőhajlása eltérő. A lapos tetős, rendkívül alacsony hajlásszögű épületek mellett megtalálhatjuk a 40-45 fok körüli magastetős épületeket is. Új
építés, vagy felújítás során az épületek tetőhajlását úgy javasolt kialakítani, hogy az a tájba és környezetbe jól illeszkedjen. Törekedni kell az egyszerű tetőformák használatára, kerülni kell a tetősíkokat feltörő szögletes, illetve íves megoldások alkalmazását.

HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT, SZÍN
A terület diverzitása miatt a homlokzatképzés során a természeti környezetbe illeszkedő burkolati és szín megoldások alkalmazása javasolt. Kerülni kell a természetestől
eltérő, harsány színeket. Több épületen megjelenő terméskő lábazatok, falazatok, falburkolatok kialakítása, továbbá faburkolatok alkalamzása előnyben részesítendő.
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KERÍTÉSEK
A terület nyitott egybefolyó közterületi struktúrája, elszórt
épületek által meghatározott laza beépítés eddigieben
nem tette szükségessé a telkek határainak egyértelmű
vizuális kijelölését, mely példa a jövőben is folytatandó.

ZÖLDFELÜLETI AJÁNLÁSOK
A terület beállt, tervezett kertépítészetébe új fejlesztés
esetén a teljes terület struktúrájába és közvetlen környezetébe illeszkedő, tervezett kertépítészeti megoldások javasolhatók. A terület szakmai, és a turizmus- vendéglátás
igényeinek fenntartását folyamatosan biztosítani kell.
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5. ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK - IV. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
Abaliget külterületeit legnagyobb részben erdők, rétek legelők borítják és kisebb részben
szántóföldi művelésű területek.
A korábbi zártkerti, szőlőhegyi kultúra szinte
teljesen eltűnt, de néhány elemében még jelen
van a külterületi részeken. A külterületen használatos valamennyi művelési ág, tájhasználati
mód egyedi és megőrzendő értékeket hordoz
magában, így ezen a területen a rendező elv a
táji elemek és természeti értékek tisztelete. A
beépítésre nem szánt területek karakterébe sorolt az öreghegyi és dánomi zárkertek és a vasútállomás területe is.

ERDŐK
A beépítésre nem szánt terület legnagyobb
részét erdők borítják, melyek nagyrészt természetvédelmi rendeletetésűek. Az erdők területi
megjelenése, és művelési módja már állandósultnak tekinthető. Jelentős területi növekedés
nem várható.
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RÉTEK LEGELŐK
A rét és legelőterületek ugyan kisebb területi
aránnyal jelennek meg a külterületen, de jelentőségük igen nagy. A külterület megőrzendő
értékei a vízfolyásvölgyekben kialakult gyepvegetációk, és az erdőtömbök között megmaradt
kaszálók. A természetesen kialakult és kaszált
vagy legeltetett gyepfelületek-rétek-legelők
értékes lágyszárú növénytársulási viszonyokat
őriztek meg, és tartanak fenn ma is, melyekhez
sajátos állatvilág is kapcsolódik. Ma már amikor
a szántóföldi növénytermesztéshez kapcsolódó
kemikáliák teljesen beszabályozzák a termesztett kultúrák növény és állatvilágát, a gyepfelületek élővilága a legtermészetesebb ökoszisztémák egyikének tekintendők, melyeket éppen
ezért óvó-féltő gonddal vigyáznunk és őriznünk
kell.
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5. ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK - IV. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
MEZŐGAZDASÁGI HASZNOSÍTÁSÚ
TERÜLETEK
A szántóként használatos területek mennyisége
a domborzati és talajadottságok miatt aránylag
csekély. Egyöntetűen művelt, és nagy táblában
megmaradt szántók a közigazgatási terület K-i
felén vannak. Tájképi szempontból igen előnyös, hogy a területek nem aprózódtak el, és a
művelés egyöntetű. A dombhajlatokon megjelenő szántók impozáns megjelenést mutatnak,
látványukban is kellemes tájformáló elemek.
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DÁNOM ÉS
ÖREG HEGY TERÜLETE
A külterület É-i határánál, a felmagasodó domboldalon helyezkednek el a valamikori zártkerti
területek, melyeknek a morfológiai adottságok
miatt tájformáló szerepe ma is igen jelentős. Lezárják a látóhatárt, és mintegy keretbe foglalják
a település környékét. A terület jelenlegi hasznosítási módja a természeteshez közeli állapotot mutat, spontán fásodott területek, kisebb
szántóterületek, gyümölcsösök, kaszálók, egyaránt előfordulnak.
Ettől a vegyes használattól a jelentős kiterjedésű fás-bozótos területektől válik természetessé
a látvány.
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5. ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK - BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
A makro és mikrodomborzati adottságok, kitettség következtében kiemelt fontosságú a kilátás, rálátás kérdésköre. A nagy területeket lefedő természetvédelmet élvező
területeken legtöbb esetben nem építhető új épület és építmény. A megszülető megoldásokat minden esetben a tájba illeszkedő módon, a természetvédelmi előírások
feltétlen figyelembevételével kell elvégezni.

TELEPÍTÉS
A kedvező látvány érdekében a külterületen, főként a tájképvédelmi övezetre való tekintettel (mely a település teljes közigazgatási területét lefedi) bármiféle építmény
elhelyezését javasolt tájképvédelmi szempontból is megvizsgálni.
A természeti oltalom alatt álló területeken az elsődleges cél az állapot megóvása. Ezen területek kezelésénél a nemzeti park előírásait kell követni legeltetés, irtás,
vegyszerek használata tekintetében egyaránt. Nem javasolt semmiféle művi beavatkozás, a védett területeken beépítés nem megengedhető. A vízfelületek mentén
az esetleges vízépítési munkálatok során a természetkímélő megoldásokat kell előnyben részesíteni, a műszaki létesítményekkel szemben. A természetközeli állapot
megőrzése érdekében feltöltések, mederburkolás nem javasolható.

MAGASSÁG
A külterületi építkezések során elsősorban a horizontális kiterjedésű épületkialakítás javasolt, többszintes a meglévő felszínből nagy mértékben kiemelkedő házak
elhelyezése nem javasolt. Beépített területek esetén különálló épülettömegek elhelyezése, továbbá növényzettel való elhatárolása javasolt.

TETŐHAJLÁS, TETŐFORMA
Az épületek tetőzetét javasolt alacsony hajlású nyereg, illetve fél nyeregtetővel kialakítani. Manzárd, lapos, összetett tetőformák alkalmazása, tájidegen így kerülendő.
A tetőhajlásszög igazodhat a szerkezeti tartóváz adottságaihoz, de 45 foknál meredekebb nem javasolt.

HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT, SZÍN
Külterületi mezőgazdasági,majorsági épületek a hagyomány szerinti formákat, színvilágot követve illeszkedhetnek leginkább a külterületi tájba. Fontos a természetes
szín és anyaghasználat alkalmazása. A homlokzatképzésnél a kerámiaburkolat, drótüveg, műanyag hullámlemez, műpala alkalmazása kerülendő. Nem elfogadható a
feltűnő, kirívó színek használata, valamint a rikító színű fémlemez fedés illetve burkolat.

KERÍTÉSEK
Amennyiben szükséges az egyes földrészleteket elhatárolni huzallal erősített élősövénnyel, illetve maximum 1,50 m magasságú fa vagy drótfonatú kerítéssel ajánlott.
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6. UTCÁK KÖZTERÜLETEK
A települések utcaképét nagyban befolyásolják a közterületeinek kialakítása. A települések utcái mindig vezetik tekintetünket, különösen, ha az utcafrontos szép rendezett beépítésről beszélünk mint Abaliget esetében. Fontos a közterületek egységes kialakítása az utcabúrtorok, eligazító táblák egységes megjelenésének biztosítása.
Járófelületek kialakítása, burkolatok megválasztása során törekedni kell az utcaképbe illeszkedő megoldásokra. Mind
kialakításában mind anyaghasználatában a közterület illeszkedjen a környező épületekhez, legyen visszafogott színeiben és kialakításában.
Az infrastruktúra hálózat elemeinek és műtárgyainak elhelyezésére, bekötések kialakítására külön hangsúly kell fordítani. Kialakításuk során az utcaképet legkevésbé zavaró megoldásra kell törekedni.

AZ ÓFALU KÖZTERÜLETEIN
A közterületeken árok mellett 50 cm széles szabad felület alkalmas cserje telepítésre, élő sövény kialakítására évelő
növényzet telepítésére. Erre alkalmas növények lehetnek az örökzöld fagyal (Ligustrum ovalifolium), hóbogyó (Symphoricarpos albus), piros levelű törpe borbolya (Berberis thunbergii atropurpurea „Nana”, pompás gyöngyvessző (Spiraea bumalda), levendula (Lavandula angustifolia) valamint a kerti pálmaliliom (Yucca filamentosa), és a törpe őszirózsa
(Aster dumosus).
Ahol több a hely, nevezetesen 1m, vagy több, ott kis lombú fák ültetése ajánlott, nevezetesen csörgőfa (Koelreuteria
paniculata), lisztes berkenye (Sorbus aucuparia), vérszilva (Prunus cerasifera nigra), galagonya (Crataegus sp.) fafajok.
A buszmegálló teresedésének az üdülőhely rangjához megfelelő minőségi javítása időszerű, a forgalmi terület, a parkolóhely, és a zöldterületi funkciók lehatárolásával, új burkolat kialakításával. A közterületek bútorzatát fából kell készíteni.
A templomkert, valamint a templom előtti vadgesztenye fasor faállományát a jövőben is védeni kell, és funkcióját jó
állapotban meg kell őrizni. A temetőt körbe kell keríteni, a kálvária leromlott állapotán indokolt változtatni.

AZ ÚJFALU KÖZTERÜLETEIN
A még szabad szakaszon magas törzsű a helyben is honos nagy lombú kőris,(Fraxinus sp.)- hárs Tilia sp.),- juharfák
(Acer sp.) telepítése ajánlott. Örökzöld (Tuja sp.) kerítés 150 cm-nél ne legyen magasabb. A tömör, magas tuja (Tuja
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6. UTCÁK KÖZTERÜLETEK
sp)-sövény kerítés nem ajánlatos, idegen a tájtól. Az épített kerítésre
legmegfelelőbb a léckerítés, melynek magassága 150 cm-nél ne legyen
magasabb. Kerti építményeket fából ajánlatos építeni, és növényzettel
kell befuttatni. Erre alkalmas növény: vadszőlő, borostyán, trombitafolyondár, kerti iszalag, lonc fajták.

KÖLESSY ÉS PERTELEK UTCÁK
Az utca fásítása nem indokolt. Az útpadka gyepfelületét rendszeresen
ápolni kell. Rusztikus-dekoratív közkifolyók telepítése célszerű. Az utca
elején lévő gólyafészek megőrzendő, egyedi tájértéknek minősítendő.

RÓZSA ÉS AKÁCDOMB
A telekméretek további csökkentése nem indokolt. A terület fás jellegét
célszerű megőrizni, mert ez kuriózum. Az utak jó állapotát folyamatos
szakszerű karbantartását biztosítani kell.
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7. TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉNEK JOGI ESZKÖZEI
TELEPÜLÉSKÉPI ELJÁRÁS
Abaligeten a település értékeinek védelme - ideértve az építészeti, táji, kulturális és egyéb értékeket is – kiemelt feladat, amelynek egyik eszköze a településképi eljárások. Ezen eljárások lehetőséget adnak arra, hogy a település jogot kapjon kinyilvánítani - a közösség nevében - a település véleményét a település közigazgatási
területén létesíteni szándékolt építési beruházás tekintetében még a hatósági engedélyezés előtt.
Az eljárások részletes szabályait és az érintett tevékenységek körét az önkormányzat településkép védelmi rendelete tartalmazza. Az itt megnevezett településképi
eljárások - mint településképi konzultáció, véleményezés és bejelentés - díj- és illetékmentesen vehetők igénybe.
A rendeletben megfogalmazott előírások közvetlenül érintik a városban élő – építési tevékenységet végző, megbízóként szereplő – gazdasági társaságokat, vállalkozókat, lakosságot és a szükséges terveket készítő építészeket, mérnököket.
Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni – például - ha az építési tevékenységgel érintett ingatlan a településképi szempontból meghatározó területek karaktertérképén, illetve a szabályozási terven jelölt:

•
•
•
•
•

helyi értékvédelmi területen,
helyi védettségű telken és közvetlen szomszédságában,
főközlekedési utak és azok csomópontjai mentén,
országos jelentőségű védett természeti, és NATURA 2000 előírással érintett területen,
önkormányzati tulajdonú területen helyezkedik el.

Néhány főbb nem építési engedély köteles, de településképi bejelentés köteles tevékenység:

•
•
•
•
•
•

kerítésépítés, átalakítás
klíma és hirdető berendezések (pl. parabola antenna) felszerelése
utólagos hőszigetelés
homlokzat színezése
nyílászáró csere
reklám- és információs elemek kihelyezése.

Az eljárásokat megelőzően a nem egyértelmű ügyekben – is - a település főépítésze szakmai konzultációt és ezen belül szakmai tájékoztatást biztosít.
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