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„A falu létezik, él és élni akar”
Istvánfi Gyula
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BEVEZETÉS

A helyi identitás alapvető és fontos része életünknek. Egy
település arculatát sokféle tényező - a kor, az aktuális „ízlés”,
technológia, a táj, a rendelkezésre álló építőanyagok, az éghajlat
és az ember egyszerre formálja.
Husztóton az épített környezetet leginkább a népí építészeti
különböző megjelenési formái jellemzik. A népi, paraszti kultúra
építészete mindig egy jól átgondolt logikus struktúrát és
bölcsességet hordoz magában. Építészeti megoldásai logikusak,
letisztultak, vizuális megjelenését arányosság jellemzi. A korabeli
népi építészet szép példái maradtak meg Husztóton melyekből
sokat tanulhatnak a ma építkezők is.
Ez a kézikönyv azért készül, hogy e tényezők mederben tartását
ajánlásokkal segítse, felfedezve és megismertesse a település
sokszínű építészeti értékeit, hagyományait, egykori épületeinek
szépségét. A kézikönyv elsősorban hagyományos épületek
példáin mutatja be a település építészeti karakterét, majd
közérthető javaslatokat fogalmaz meg a település épített
környezetének formáláshoz. Ajánljuk minden húsztótinak és
azoknak, akik a jövőben a Mecsek eme parányi, építészeti és táji
értékekben gazdag településén kíván építkezni.
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HUSZTÓT BEMUTATÁSA

Husztót a Mecsek-hegység északnyugati lábánál, Pécstől 25-km re a Szentlőrinc
Sásd közötti átjáró térségében található. A község környezetében két kistáj – az
Észak Zselic és a Baranyai Hegyhát – találkozik és alkot különleges szépségű
természeti környezetet.
Abaligetet elhagyva bukkanhatunk e piciny – 50 lelket számláló - falura.
Tisztaság, csend és nyugalom cseréptetős parasztházak, nyerstégla homlokzatú
gazdasági épületek fogadják az ide látogatót. Orfű mint turisztikai desztináció
már kilép közigazgatási területéről és kezdi bevonni a környező településeket is,
melynek hatása a szomszéd Kovácsszénáján már érezhető.
Husztót rövid története
Husztót nevét az eddig ismert források először 1542-ben említik. A középkorban
a Györgényi kolostor, később a pécsi káptalan, majd a pécsi pálosok tulajdona
volt a falu. A török hódoltság alatt valószínűleg lakott volt, de a felszabadító
háborúk során elnéptelenedett. A 18. század elején is lakatlan volt, csak 1729ben kezdték benépesíteni a környék magyar falvaiban élők.
A község népességcsúcsa 1910-1930 közötti időszakban volt, amikor is a
jelenlegi lakosságszám 4szeresét tartották nyílván.
A történeti korokban a legeltető állattartás és az erdőgazdálkodás jelentette a
fő megélhetési forrást. a településen élőknek. Kultúrtörténeti érdekesség a
településeken a hajdanán volt kender termelés. Husztóton főként az országút
melletti területek voltak alkalmasak a kender termelésére. A kender termelés és
aratás a falu életében nagy szerepet játszott. A kender áztatására szolgáló
területet helyben „Mocsiláknak” nevezték, mely a malomárok mentén a
beltelektől északra lévő területeket jelentette.
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Szóviccből falunév? Baranya egyik legapróbb falva nevének
eredetmondája lényegében egy szóvicc. A legenda szerint
Mátyás király épp erre kocsikázott, amikor a hintó elsüllyedt a
sárban. Két helyi legény gyorsan a segítségére sietett, a király
pedig állítólag az egyiknek azt kiáltotta oda, hogy „húzd!”, a
másiknak pedig azt, hogy „tódd!”. A néveredetről kering egy
másik monda is, amely egyszerűen a valamikor a településen élő
húsz Tót-ról – „valamikor húsz tót lakott itt” - kapta a nevét.
A falu egykor jellegzetesen egyutcás szerkezete (Petőfi utca) az
idők folyamán új elemekkel egészült ki (Kossuth utca), de a mai
formájában is jól tetten érhető a hajdani alapstruktúra.
A baranyai dombságra jellemző a völgyekben réttel szegélyezett
kanyargó patak, a mai napig a település szerkezetének is
meghatározó eleme. A községet kettészelő vízfolyás, egykori
nevén Malom-árok az 1800-as években a község területén öt
vízimalmot – Huber, Szeibert, Diriskó, Vida, Kender - is hajtott.
A területhasználatra jellemző, hogy a völgyfenéken, a kertek
alján található a vízfolyás, míg az utca és az azt követő
beépítések a domboldalon helyezkednek el.
A domboldalban a közel rétegvonalon, enyhén emelkedő
nyomvonalon vezetett, bevágással kialakított utcák mentén
halmazosan telepített épületek sorakoznak, követve a
domborzati viszonyokat.
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Első katonai felmérés (1763-1787)
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Második katonai felmérés (1806-1869)

1864.

1959.

1971.
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ÖRÖKSÉGÜNK

Kulturális örökségünk megóvása mindannyiunk felelőssége
A helyi társadalomnak kiemelkedően fontos szerepe van az értékek
feltárásában, megőrzésében és az új generációk számára történő
átadásában.
Ismerjük meg, őrizzük meg, újítsuk fel!
Tegyük ezt úgy, hogy közben az eredeti stílus és érték is megmaradjon,
ám a 21. század kívánalmainak is megfeleljen egy-egy régi épület.
Jelen fejezetben csokorba szedtük Husztót múltját, történelmét leíró
épített örökségi elemeket, mindazon épületeket, építményeket,
amelyek sajátos megjelenésüknél, jellegzetességüknél, településképi
vagy településszerkezeti értéküknél fogva a térség, illetőleg a
település szempontjából kiemelkedőek, hagyományt őriznek, az ott
élő emberek és közösségek munkáját és kultúráját híven tükrözik, a táj
jellegzetes képéhez tartoznak.
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ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG
Helyi védelemre érdemes emlékek
A katolikus vallású településen országos védelem alatt álló építészeti
érték nem található, de szakrális illetve lakó- és gazdasági épületei
szép számmal őrzik a népi építészeti hagyományokat.
A keresztény ember lakhelyének térbeli, szakrális hierarchiája volt,
amit a templom, a kálvária / temető és a szentek szobrai, keresztek
határoztak meg. Husztót bármilyen kicsiny település is, hasonló
felépítésű vallási építményei, területei határozzák meg, melyek
kivétel nélkül védelem értékűek.

Római katolikus templom
Husztót közepén álló - Szent Teréz tiszteletére szentelt - római
katolikus templomát 1868-ban építették. A szerény megjelenésű
kicsiny templom homlokzat előtti tornyának nyugati falán egy kör
alakú színes „Zsolnay majolika tondó” dombormű látható. A
templom süvegének formája példa nélküli a térségben. A templom
minden irányból nézve a falu megjelölt helye, mely kijelöli a falu
magját, meghatározza település képet.
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Temető, kőkereszt
Az erdő alján lejtős terepen, szép táji
környezetben lévő temető és benne az elmúlt
századok kőfaragó mestereinek keze nyomát
őrző szépen megmunkált sírkövei fontos
kultikus emlékek. A sírkert szokatlan
különlegesség a kettős és hármas - egy kőből
faragott – síremlék, csak úgy, mint a
településre vezető út közelében a falu előtti
egykori legelőn álló XIX.sz-i szépen
megmunkált kőfeszület.
13

Lakó- és gazdasági épületek
A település halmazos alapszerkezetének elemei a fésűsen sorakozó
parasztporták illetve kisvárosi léptékű gazdagabb díszítésű polgárházak illetve a
szépen megőrzött kő illetve téglafalazatú, sok esetben nyerstégla díszítésű
meghatározó tömegű gazdasági épületek alkotják, amelyeknek számos
példánya a mai napig változatlan vagy részben átalakított formájában képviseli
a múlt építészeti hagyományát.
Általános trend, hogy az épületek modern átalakításával egyre gyorsabban
tűnnek el építészeti értékeink. Kulturális, helyi építészeti értékeink eróziója
egyrészről önkormányzati és külső pályázati lehetőségek kiaknázásával állítható
meg, másrészről a helyi lakosság, ingatlan tulajdonosok tájékoztatásával
elérhető, hogy a beavatkozások már a megbízói oldalról is értékőrző módon
történjenek
14
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TÁJI ÉS TERMÉSZETI ÖRÖKSÉG
Táji jellemzők
Husztót az Észak-Zselic kistáj része annak
DK-i részén, a legszélső település. A kistáj
itt a Baranyai-hegyháttal határos. A kistáj
250m
átlagmagasságú
dombság
völgyekkel erősen tagolt, amely Ny-felé
alacsony dombhátakban végződik.
A település tájban való megjelenését
meghatározza a hegylábi elhelyezkedés.
A teljes faluszerkezet spontán illeszkedik
a tájba.
A község térségében meghatározó táji
elem az alacsony vízfolyás menti terület,
mely É-D irányban hosszan elnyúlik. A
település ennek a vízfolyás menti sík
területnek a két oldalán felmagasodó
domblábra épült.
A talaj löszös talajképző kőzetén kialakult
a barna erdőtalaj. Jellemző erdőtársulásai
a bükkösök, gyertyános kocsánytalan
tölgyesek, és a tölgy-kőris szil ligeterdők,
valamint a bangóvizes éger-kőrisligetek.
A terület egyedülállóan kimagasló
adottsága a vizuális táji érték, mely
kimagasló
üdülési,
rekreációs
lehetőségeket hordoz magában.
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Tájhasználat
A tájhasználat alapjait a morfológiai viszonyok és
a talajadottságok egyértelműen meghatározzák.
A térség erdőállománya igen jelentős, és gazdag,
Ennek köszönhető, hogy a változatos
morfológiájú, és a sok helyen meredek
hegyoldalak sem kopárak. Régen az erdő volt a
lakosság fő megélhetési forrása régen. A sík
területrészen van lehetőség mezőgazdasági
tevékenységre a szántók és a rétek területén. Fő
haszonnövény a búza és a kukorica, továbbá a
rétek-legelők
állateltartó
képessége
is
számottevő.
A légi felvételek jól mutatják a vízfolyás menti
területeket, melyek messze elhúzódnak a
település határán túlra is, É-i és D-i irányban.
A tájhasználat kapcsán figyelembe kell venni a
védendő természeti értékeket, melyek közül
jelentőségüknél fogva jelentős területek állnak
országos védelem alatt.

17

Husztót részben az országos ökológiai hálózat területére esik,
melynek célja, hogy természeti, természet közeli területek,
valamint védett természeti területek, és védőövezetek
között a biológiai kapcsolatot biztosítsa. Husztót területén a
hálózat magterülete található, melyet az alábbi ábra mutat
be.
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Táji értékek:
A táj vizuális értékei elsődlegesek, mivel ezek
leginkább szembe tűnő. A hegylábi
elhelyezkedésű faluszerkezet, belesimul a
dombok, völgyek, erdők által meghatározott
tájképbe. Az útról messziről felbukkanó kicsi
falu apró házainak téglavörös teteje, a temető
fehér sírkövei olyan látványt nyújtanak az ide
látogatóknak, amilyen kevés helyen fordul elő,
unikális egyaránt a Mecsek, a Zselic és
Völgység területén is.
19
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ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK

Ha építkezünk gondoljuk át legalább a következőket:
1. A lehető legpontosabban, igyekezzünk megfogalmazni saját és
családunk igényeit. A megfogalmazott igényeket kiszolgálni képes házzal
szemben támasztott alapvető követelményeket egy építési programban
rögzíthetjük. (szobák, helyiségek száma, mérete, életvitelhez
kapcsolódó egyéb építmények szükségessége 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. Az építési program összeállításában, már a tervezés ezen szakaszában
kérjük építész segítségét. Az építész feladata elsősorban beruházásunk
tervi formába való öntése, azonban szerepe nem áll meg itt.
Amennyiben egy épület megalkotása során az építész és a megbízó
között kölcsönös, bizalmon alapuló kapcsolat, megfelelő kommunikáció
alakul ki, akkor sokkal jobb megoldások születhetnek.
4. Válasszunk megfelelő telket tervezési programunk megvalósításához. A
kiválasztott hely feleljen meg egyaránt elképzeléseinknek és
életmódunknak is, tovább a Husztóton érvényes helyi építési
szabályozást is vegye figyelembe. Nem szabad megfeledkezni az út és
közműcsatlakozási lehetőségekről sem. (Keressük fel a település
főépítészét)
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5. 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.
6. Ismerjük meg és a tervezés során vegyük figyelembe a hely táji, természeti
és épített környezetének értékeit. Minden esetben illeszkedő módon,
Husztót páratlan faluképébe illeszkedve építkezzünk. Az illeszkedés, nem
jelenti a házak konformizálódását. Néhány alapvető ajánlás, forma
figyelembevétele mellett még temérdek lehetőségünk áll rendelkezésre saját
elképzeléseink megvalósítására.
7. Alkossunk egyedit ami illeszkedik. Ezen elvekről a paraszti kultúra
építészetéből sokat tanulhatunk, hiszen nincs olyan település ahol két
ugyanolyan épületet találnánk, de az utca és a település mégis egységes
képet mutat.
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Husztót építészeti karaktere
földszintes, egyszerű tömegű épületek
nyugodt, sima nyeregtető
oromfalas vagy csonkakontyolt épületek
téglapilléres tornác
tengelyes ablakszempár
dísztelen vakolt falfelületek
oldalhatáron álló beépítés

-

Beépített területekre vonatkozó ajánlások
A településkép egységét a hasonló karakterű épületek adják, ezért az épületek formálásakor az anyaghasználatban,
a homlokzatképzésben, a színezésben az illeszkedés az elvárás, amely nem zárja ki a jelen korszerű építészeti
törekvéseket sem.
Husztóton jellegzetes, kialakult építészeti arculatról beszélhetünk, amely a település történeti hagyományait is
tükrözi. A 18-19. század emberének életformájához igazodóan jött létre a keskeny telkek és az oldalhatárra épült
házak sora. Az oldalhatáron való építkezés nem elavult megoldás. Egyaránt előnyös klimatikus, hely kihasználási,
vagyonvédelmi és költséghatékonysági szempontok szerint is.
Ez a település kialakult építészeti karakterének alapja, melyhez minden esetben igazodni szükséges, hogy
megmaradjon a község történeti településszerkezetének hangulata és emberi léptéke. Modern építészeti
megoldások esetén is reagálni kell a kialakult épített környezetre, megőrizve a kialakult nyugodt faluképet.
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Ma is követendő jellegzetességek
-

tiszta, egyszerű, nyugodt formák
jó arányok, egyensúly
egyszerű, természetes anyagok
oldalhatáron álló beépítés

Elkerülendő, idegen motívumok
-

túldíszítettség
összetett formák
tagolt tömeg
harsány színek
„mű” anyagok

Sajátos épületek, épülettartozékokra vonatkozó ajánlások
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 legyen zavaró hatású az utca, a település és
tájképre.

Közművek elhelyezésére vonatkozó ajánlások
Az infrastruktúra hálózat eleminek és műtárgyainak elhelyezésére,
bekötések kialakítására külön hangsúlyt 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.
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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.

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, kertjei közé. Az őshonos fajokon felül, a helyi
sajátosságoknak megfelelően további illeszkedő fajok is javasolhatók.
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Telepítésre ajánlott fa és cserje fajok:

Lomblevelű fák közül javasolható a hárs
(Tilia sp.), juhar (Acer sp.) gyertyán
(Carpinus betulus), nyír (Betula pendula),
csertölgy Quercus cerris), kőris (Fraxinus
ornus)
Nagylevelű hárs (Tilia platyphyllos)

Kékszakáll (Caryopteris incana)

Nagy lombú kőris (Fraxinus sp)

Trombitafolyondár (Campsis radicans)

Korai juhar (Acer platanoides)

Levendula (Lavandula angustifolia)

Cserjefajok közül a következők ajánlhatók
telepítésre: 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 alkalmas
növényfajok: vadszőlő (Parthenocissus
tricuspidata), borostyán (Hedera helix), lila
akác (Wisteria sinensis), iszalag (Clematis
sp.). lonc- fajok.
Borostyán (Hedera helix)

Vadszőlő (Parthenocissus
quinquefilia)

Rózsalonc (Veigala sp)
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Nem javasolt növények:
Nem javasolható telepítésre: 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)
Az élőhelyek különbözősége miatt fásítást
kertépítészeti terv alapján javasolt végezni.
Amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica)

Bálványfa (Ailanthus altissima)

Ezüstfa (Eleagnus angustifolia)

Gyalogakác (Amorpha fruticosa)
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Fehér akác (Robinia pseudoacacia)
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5

ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK

Husztóton - az arculati jellemzők tekintetében
- két eltérő karakterű területrészt
különböztethető meg. A beépített területek
zöme lakóterület, amelynek elemei a 18-19.
század hagyományos népi építészetének
eredeti illetve átalakított lakó és gazdasági
épületei.
Mindezeket körülölelik a kisebb szántók, az
Orfűi-patak menti nagykiterjedésű gyep
területek illetve a táj és természetvédelmi
oltalom alatt álló - gyepfoltokkal tarkított erdő területek.
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A FALU LAKÓTERÜLETE

A településkarakter meghatározói a táji adottságok: a vízfolyás
völgyei, a szelíd, napsütötte K-i és Ny-i tájolású domboldalak, a
településképi szempontból meghatározó templomtorony, valamint
a jellegzetes halmazosan beépült hagyományos falusias épületek.
A védett szerkezetű településrésztől kissé elkülönülten az út
mellett, az egykori állattartásra berendezkedett település részben
átalakított gazdasági épületeinek sorát találjuk.
Az egy traktusos, tornácos, vagy tornác nélküli, oromzatos
beépítést gazdagítják a módosabb parasztporták hajlított, utcával
párhuzamos gerincű házai, a szép számmal megmaradt nyerstégla
díszítésű nagyméretű soros, vagy keresztbeforduló pajták utca felől
is jól látható képei.
Az íves vonalvezetésű, kanyargós szűk Petőfi utca kisebb méretű,
több helyen felaprózódott telkeinek sűrű beépítése változatos
utcaképet eredményezett.
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A FALU KARAKTERRE VONATKOZÓ EGYEDI AJÁNLÁSOK
Telepítés
A telkek beépítési módja jellemzően oldalhatáron álló, fésűs
beépítés.
A házak utcavonalra való telepítése történeti hagyomány, új
épületünket ennek megfelelően telepítsük.
A karakterben nem javasolt a szabadonálló (telek közepén
elhelyezett) illetve a telken nagymértékben hátrahúzott
beépítés illetve az utcára nyíló gazdasági vagy tároló épület.

Tömegformálás:
A településrészen az egyszerű, a telek mélysége felé bővülő,
vagy beforduló, arányos épülettömegek a jellemzők. A szűk
utcaterű szerkezetben a széles épülettömeg idegenül hatnak
ezért kerülendő!
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Magasság
Az épületek korábban jellemzően földszintesek voltak,
újabban már a tetőterek beépítése is megszokott. Új
vagy átalakított épületünk magassága a meglévő
épületekhez, az utcaképhez igazodó legyen.
Nem javasolt a többszintes illetve túl magas házak
elhelyezése.

Tetőhajlás, Tetőforma
A hagyományosan alkalmazott tetőhajlásszög 40-45°, az
épületek telepítése mellett ez a legmeghatározóbb
építészeti karakter, melyhez igazodni szükséges.
Az egytraktusos, hosszú épületek nyeregtetővel
fedettek, az utca felé oromfallal, vagy csonkakontyos
oromfallal kialakítottak.
A túl meredek („alpesi”) illetve túl alacsony
(„mediterrán”) hajlásszög, vagy a tördelt, bonyolult
tetőforma idegenül hat és megbontja a falu egységes
utcaképét, ezért kerülendő.
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Homlokzatképzés, anyaghasználat, szín
Anyaghasználat során javasolt a tégla, terméskő
alkalmazása, a kerámia cserép fedés valamint a homlokzat
sima vakolt felületű kialakítása. Általánosságban a kapart,
dörzsölt, szórt felületképzések idegenek a településrész
hagyományaitól, alkalmazása kerülendő, vagy csak egyes
felületek hangsúlyozásra vegyesen használjuk a
homlokzaton.
A gazdasági épületek esetében az a nyerstégla illetve
vegyes kő falazatok illetve azok adta textúra váltások,
plasztikus
nyíláskeretezések,
homlokzattagolások
megtartása kiemelten fontos.
A karakter épületeinek színvilága változatos, mégis
harmonikus egységet képez, ezért nem elfogadható a
feltűnő és kirívó színhasználat a homlokzatok tekintetében
sem. Javasolt a fehérben vagy természetes föld színek,
világosabb árnyalatai.
A karakterben a klasszikus hódfarkú vagy egyenes vágású
cserepek ajánlottak, melyek számos rajzolatban
helyezhetők el a tetőn.
Nem ajánlott a túl határozott karakterű, nagyhullámú,
nagyméretű cserepek alkalmazása.
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Ajánlott anyaghasználat

33

Ajtók, ablakok
A Karaktert a 2 illetve 2+1 ablakos, szimmetrikus, kiegyensúlyozott utcai
homlokzatú parasztházak, túlnyúló ereszes illetve kifutó tornácos kialakítása
jellemezi. Az épületek hagyományos nyílásrendjét sok épületen
megváltoztatták, nyílászáróit kicserélték.
A polgári, beforduló tömegű épületeket is a rendezett, ritmusos kiosztású,
harmonikus homlokzati arányú nyílásalakítás jellemezi.
Új építésnél, felújításnál is kövessük e jellegzetességet!
Lehetőleg válasszunk fa (fa mintázatú egyéb) anyagú nyílászárókat. Javasolt a
természetes, szépen öregedő anyagok használata, hiszen míg a természetes
anyagok felújíthatók, átfesthetők, addig a műanyag idővel nem javítható.
A nyílások esetében is a rikítók helyett javasolt a természetes, föld színek
használata.
Utcai homlokzaton érdemes spalettát vagy zsalugátert, illetve
redőnyszekrényt beépített, rejtett kivitelben a nyílászáróval megegyező
színben kialakítani. A nyílászárók javasolt színe világos, természetes fa szín,
barna vagy olíva zöld, vagy ezek szürkével tört árnyalatai.
Tornácok
Husztóton számos téglapilléres faoszlopos oldaltornáccal találkozhatunk, ami
követendő példaként szolgálhat a mai épületek esetében is.
Új épület tornác kialakításával és újszerű átgondolásával tovább vihetjük e
hagyományt új otthonunkba. A funkcióját nyáron a leárnyékolás biztosításával,
télen a hideg szél elleni védelmével tökéletesen elláthatja, mellőzve minden
előtető és ponyva jellegű szerkezet alkalmazását. Felújítás, átalakítás során is
törekedjünk a tornácok megtartására, azok lezárása, „el”építése nem javasolt.
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Kerítések, térfalak
Az utcakép szerves részei a kerítések.
A karakterben a régies léckerítéseket, a városias attitűdök
velejárójaként megjelenő díszesebb kovácsoltvas és hagyományos
vessző kerítéseket is találunk.
Ezeket lehetőség szerint őrizzük meg! Új kerítés építése esetén
modern eszközökkel is reagálhatunk erre a tradícióra.
A kerítés és az épület anyag- és színhasználata legyen összhangban!
Sem a közterületi kerítések, sem az építési telkek közötti kerítések
magassága ne haladja meg az 1,5 métert! Kerítésként élő sövény
telepítése esetén viszont az 1m-es sövénymagasság ajánlott.
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Kertek
Az udvarokat általában nem díszítik. Szerepük
inkább gazdasági célú. Többnyire gyümölcsfák
láthatók a ház körül, vagy a mezőgazdasági
gépeket tárolják az udvarokon.
A díszkert kialakítással az új beépítéseknél
találkozhatunk, mely a továbbiakban is
követendő törekvés.
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BEÉPÍTÉSRE
TERÜLETEK

NEM

SZÁNT

A település külterületeit legnagyobb részben erdők,
továbbá rétek legelők borítják és kisebb részben
szántóföldi művelésű területek. A korábbi zártkerti,
szőlőhegyi kultúra szinte teljesen eltűnt. 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 település beépítésre nem szánt, külterületi részeit
meghatározóan erdők borítják, melyek mellett még a
réteket és legelőket is találhatunk. Hajdanán a
„Husztótihegy” területén lévő szőlőterületek a
településtől északi irányba voltak, azonban itt sosem
volt nagy jelentősége a szőlőkultúrának. Az 1864-es
kataszteri térképen is csupán 6 szőlőhegyi épület
látható.
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK KARAKTERÉRE VONATKOZÓ EGYEDI AJÁNLÁSOK
Telepítés
A kedvező látvány érdekében a külterületen, különös
tekintettel a tájképvédelmi övezetre való tekintettel, mely a
település teljes közigazgatási területét lefedi bármiféle
építmény elhelyezését javasolt tájképvédelmi szempontból
is megvizsgálni.
Az ökológiai hálózat területén elsődleges cél a jelenlegi
állapot megóvása. Ezen területek kezelésénél a nemzeti park
előírásait kell követni legeltetés, irtás, vegyszerek használata
tekintetében. 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 feltöltéseket, mederburkolás
nem javasolható.

Magasság
A területen a horizontális épületkialakítás javasolt, a
többszintes illetve túl magas házak elhelyezése nem
támogatott.
Beépített terület esetén növényzettel határolt különálló –
nem egybefüggő - épülettömegek alkalmazása javasolt.

Tetőhajlás, Tetőforma
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Az épületek kialakítása, megjelenése alacsony hajlású nyeregilletve fél nyeregtetős kialakítással javasolt, lapos tető vagy
manzárdtetős tetőforma kerülendő. A tetőhajlásszög igazodhat
a szerkezeti tartóváz adottságaihoz, de 45 foknál meredekebb
nem ajánlott.

Homlokzatképzés, anyaghasználat, szín
A mezőgazdasági majorok épületei a hagyomány szerinti
formákat, színvilágot követve illeszkedhetnek 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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UTCÁK, KÖZTERÜLETEK
A kedvező településkép egyik feltétele, hogy közterületeink
rendezettek legyenek. A rendezettség érzetét segíti, ha a
különböző felületeket (járda, út, parkoló, zöldfelület) határozott
vonalak, például szegélykövek, burkolatváltások választják el
egymástól. Ezek a vonalas elemek vezetik a tekintetet és
tagolják a közterületeket ezért harmonikus kialakításukra
kiemelt figyelmet kell fordítani.
Husztót a forgalmi útról levezető bekötőút mentén kialakított
pihenő hellyel fogadja a településre látogatót, ahonnan remek
lehetőség nyílik a környező tájképi látvány befogadására.
A falu elején még az alacsonyabb területrész kiteresedése,
tetszetős, szép környezetben a közösségi rendezvények
színhelye. A vendégváró „falukapu”-ként elhelyezett pavilon
belesimul a terepbe, így a környezet szerves részévé vált. A
kanyargós szűk lakóutcák és az azokat kísérő árkok a lakótáj
szerves részei.
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Köztér alakítási javaslatok
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 hangsúlyt kell
fordítani. Kialakításuk során az utcaképet legkevésbé zavaró
megoldásra kell törekedni.
A temető kialakítása, rendezettsége is szerepet játszik egy
település arculatának kialakulásában, amely Husztóton sajátos látványos - táji elem. A domboldali telepítésű messziről is jól
látható, rendezett sírkert megőrzése, és illeszkedő bővítése
kiemelten fontos.
A padok, korlátok, oszlopok, kandelláberek, reklámhordozók,
hulladékgyűjtők, kerékpártárolók stb. mind fontos elemei az
élhető településnek, ezért fontos hogy átgondolt koncepció
szerint történjen a telepítésük. Anyaguk, szerkezetük, méreteik,
formájuk, színük az, amely megteremti a kapcsolatot az épített
környezettel.
A meglévő, már kihelyezett mikroarchitektúrákhoz illő
utcabútorok, burkolatok megtartása és bővítése javasolt.

41

REKLÁMFELÜLETEK, HÍRDETŐTÁBLÁK
A településen mindenki könnyen tájékozódhat a kihelyezett
információs, útbaigazító táblák segítségével, melyen nem
csak a fontosabb helyek, de az utcák is fel vannak tüntetve.
Az egységesen megtervezett tájékoztató táblák, a kihelyezett
fa utcabútorok, építmények a település arculatának pozitív
megjelenését eredményezik.
Cégfeliratok, cégérek esetében fontos, hogy a kihelyezett
tájékoztató táblák vállalkozásunk arculatát tükrözzék és
informatívak legyenek.
A cégérek és reklámhordozók elhelyezésének szempontjai:
-

anyagban és színben az épülethez illeszkedjenek,
legyenek egyediek és kreatívak,
világító kivitel esetén alacsony fényintezításúak nem
világító, hanem megvilágított kivitelben készüljenek,
arculata a reklámozott tevékenységre utaló, ahhoz
igazodó legyen, lényegi információt közöljön,
ne ábrázoljanak konkrét terméket,
az elhelyezett reklámhordozó nagysága ne haladja
meg az 1m2-t.

Óriásplakát kihelyezése - beruházás támogatásának tényét
tartalmazó kötelező hirdetőtábla kivételével – a település
területén nem támogatott.
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HELYI ESZKÖZÖK A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉNEK ÉRDEKÉBEN

7

Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni – például - ha az építési
tevékenységgel érintett ingatlan a településképi szempontból meghatározó
területek karaktertérképén, illetve a szabályozási terven jelölt:






A fenti illeszkedési szempontokon túl 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 legfőbb választott képviselője, a polgármester
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.

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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MAI JÓ PÉLDÁK BEMUTATÁSA

8

HELYI ÉPÜLETEK
Az alábbi gyűjtemény jól mutatja, hogy a mai korban is élhetőek régen
épített házaink. Ezek felújításukat követően is megőrizték eredeti
épületjegyeiknek jellegzetességét és karakterét.
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ÉPÜLETEK MÁS TELEPÜLÉSEKRŐL
Az alábbi gyűjtemény olyan településekről összegyűjtött válogatásokat
tartalmaz, ahol az új építésű épületek hagyományos arányokkal rendelkeznek,
és a település szempontjából illeszkedők, és építészeti szempontból nem
hivalkodók.

Családi ház
Zengővárkony–
Horváth András
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Családi ház Monoszlón –
Murka István, Balogh Andrea, Majoros Csaba
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