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1. BEVEZETŐ
Polgármesteri köszöntő

A kézikönyv segítséget kíván nyújtani Lendvadedes és
környéke bemutatásával az épített környezet szépségeinek
megismerésére.
Bevezeti az olvasót az építészeti értékek tárházába. Mind a
múltban, mind a jelenkorban épültek (épülnek) olyan
követendő értékek, melyeket a jövőben példának lehet
tekinteni. Több olyan építészeti elem található a településen,
amely tükrözi az itt élő emberek identitását és szépérzékét.
Nem a meglévő stílusokat, építészeti formákat kell lemásolni,
hanem azokból merítve a korhoz és tájhoz igazítva újat
alkotni, megőrizve a településre jellemző eddigi jegyeket. Aki
ilyet alkot, méltán lehessen büszke arra, amilyen új értéket
teremtett. De nemcsak az új, hanem a régi, de felújított
épület is tükrözze azokat a jegyeket, melyek eddig jellemzők
voltak településünkre.
Az olvasó, aki ezt a könyvet lapozgatja, csak úgy vonhat le
messzemenő következtetéseket, hogy személyesen is
megismeri a látott építészeti remekeket.

Tisztelettel:
Szabadi Tamás
polgármester

A településképi arculati kézikönyv célja
Az egyedi településkarakter, a megőrződött történetiség egyre jobban felértékelődő adottsága, tulajdonsága a
településeknek. Minden egyes épített környezeti elem az utcakép, a településkép a táj összképének a része, ezért nagyon
fontos, hogy minden beavatkozás az értékek figyelembevételével történjen.
Ennek elősegítése érdekében a településképi arculati kézikönyv:
 bemutatja a településkép alkotó elemeit, a település építészeti karakterét, szépségeit, értékeit, egyediségét,
 javaslatokat fogalmaz meg az esztétikus településkép alakítására;
 építészeti útmutatóként ajánlásokkal, jó példákkal segítséget nyújt az építtetőknek és a tervezőknek új épület
építéséhez, meglévő épület felújításához, átalakításához;
 a dokumentum célja a szemléletformálás, mely iránymutató és nem kötelező jellegű ajánlásokat fogalmaz meg.
A kézikönyv lehetővé teszi az elfogadást követően a folyamatosan érkező hozzászólások, javaslatok és tapasztalatok
kézikönyvbe kerülését. Az idő elteltével, a településkép alakulásával, új épített, vagy igényesen felújított elemek
megjelenésével az ajánlások és bemutatott példák is bővíthetők, cserélhetők.
A fentieken kívül figyelembe kell venni a tervezésnél és a megvalósításnál az országos jogszabályi előírásokat, a helyi építési
szabályzatot, a településképi rendeletet és a települési főépítészi javaslatokat is.
LENDVADEDES TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV
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2. LENDVADEDES BEMUTATÁSA

Lendvadedes az ország és Zala megye délnyugati szegletében, közvetlenül a
szlovén határ mellett, a Nyugat‐Zalai‐dombsághoz tartozó Kerka‐vidék kistájon
helyezkedik el. Délnyugati közigazgatási határa egyben az Magyarország és
Szlovénia közös határa is.
A falu a megye egyik legkisebb települése, a Lenti járás része. Térségi kapcsolata
köldökzsinórszerű, egyetlen déli irányú Rédicsről kivezető úton keresztül
közelíthető meg a zsák település. Ez az út kapcsolja össze a dedesieket az alapfokú
ellátási rendszerekkel is. A falu zsáktelepülés jellege és a határ közelsége miatt
elszigetelődött, kevéssé tudott fejlődni, mára kevesebb, mint 30 fő lakhelye.
A dombok által körülölelt völgyben rejtőző kis falu természeti és táji környezete
nagyon gazdag, adottságait az itt lakók évszázadok óta szőlőtermesztésre
használják, amiről a régi pincesor is tanúskodik. A dedesi‐tó és vadregényes, erdei
környezete kedvelt turisztikai célpont.
A "Dedes" feltehetőleg egy személynévből származik, és ehhez csatlakozott hozzá
a Lendva folyóra utaló előtag 1898‐ban.
A község nevét 1291‐ben említik először Dedusfalwa‐ként. 1379‐ben Dedesnek
írják, az 1400‐as évektől kezdve a Dedesi család tagjaival is találkozunk. A XVI.
században a szomszédos Gosztolával együtt írták össze, ekkor a két faluban 13,5
porta, 8 zsellér, 2 pusztatelek és 4 újonnan létesült jobbágytelek volt. Történelme
a környék falvaival szoros kapcsolatban alakult, így földesurai is a Bánffyak,
Esterházyak és a Szapáryak közül kerültek ki.
A település a XX. század közepén 230 körüli lakossal rendelkezett. A népesség az
1950‐as évektől folyamatosan fogy. A csökkenést a II. világháború utáni helyzet
gyorsította fel, a határsáv miatt évtizedekig tilos volt az építkezés, semmilyen
infrastrukturális fejlesztés nem indult meg, térségi kapcsolatai beszűkültek,
féloldalassá váltak. Az elmúlt időszak politikai változásai és a két ország európai
uniós csatlakozása lehetővé tette, hogy 2004 óta a határ ismét átjárható, a
korábbi kapcsolatok újraélednek, megerősödnek, a térség ismét fejlődésnek indul.
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A település a Kerka‐vidék kistájon fekszik, a Lenti‐medence nyugati oldalán
elhelyezkedő a Kerka‐menti dombságban. Környezete, formakincse
dombság, átlagos magassága 230 m, legmagasabb pontja 280 m körüli, a
lendvadedesi szőlőhegyen található. Észak ‐ déli tengelyű völgyben alakult
ki a belterület, zsákfalu jelleggel.

Táji adottságok, természeti értékek

A közigazgatási területet jellemzően barna erdőtalaj borítja. A szántók
meglehetősen gyenge minőségűek, területe csekély, a többsége rét és
legelő. Jelentős volt évszázadokon át a szőlő (talaja homokos jellegű) és
gyümölcstermesztés a környező dombokon, a szőlőhegy ezért ez a táj
meghatározó értékei közé tartozik.
A település külterületén tájvédelmi szempontból értékes, érzékeny
területek találhatók, mely egyben az országos ökológiai hálózat részét is
képezik. Az erdők területi részaránya igen magas, a külterület uralkodó
tájalkotó elemei. Jellemzően gyertyános tölgyesek, erdei fenyővel elegyes
tölgyesek, az északi fekvésű területeken bükkösök foglalnak helyet. A
mediterrán hatásnak köszönhetően a volt zárkerti területek déli dombjain
megjelenik a szelídgesztenye is.
A természetközeli élőhelyek és a kedvező klíma (mediterrán, szárazföldi és
óceáni hatások keveredése, sok csapadék) változatos növény‐ és állatvilág
megtelepedését tették lehetővé. Több védett és ritka növényfaj és gazdag
gombaflóra mellett, számos védett kisemlős (nyest, nyuszt, pele) és védett
madárfaj él a területen. A környék vadban igen gazdag, számos vaddisznó,
őz és szarvas található erre.
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A települést a Liponyak‐patak (Lenti‐patak) vízgyűjtő területe érinti, ennek
felduzzasztásával alakult a festői szépségű lendvadedesi‐víztárazó, ami a
kirándulók kedvelt célpontjává vált napjainkra. Rendkívül jelentős tájalkotó elem
az északon kiöblösödő, délen a Liponyak patak befolyásának irányában
elkeskenyedő tó. A tó pompás természeti környezetben a dombok ölelésében
fekszik. Vendég marasztaló parti gyepei fölé tölgy‐ és bükkerdők magasodnak. A
tó a környék településeiről kerékpárúton is megközelíthető.
A tó körül a környék élővilágát bemutató 500 méteres Dedes‐tanösvényt is
végigjárhatjuk. A településen olyan növényritkaságokat lehet látni, mint a Fehér
acsalapu, a Tündérfürt, vagy a Magasszárú kocsord.
A Dedesi‐tóban sok a hal, partján, pedig vízimadarak fészkelnek szép számmal.
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Táj‐ és a település alakulása

II. Katonai felmérés, 1858
forrás: www.mapire.eu/hu

Kataszteri térkép, 1864
forrás: www.mapire.eu/hu

Lendvadedes elhelyezkedését, szerkezeti részleteit alapvetően befolyásolta a domborzat és a vízrajz. Az újkori tájhasználat és településszerkezet alakulása már nyomon követhető a XVIII. és
XX. század között készült térképekről, katonai felmérésekről. A terület nagyrészét eredetileg összefüggő erdő alkotta. Az erdőség fokozatos kiirtásával a falu határában először legelő, majd a
szántóföldi művelés vált jellemzővé. A falu belterületének szerkezete is jellegzetes irtás települések alaprajzát mutatja, tömörült halmazos épület elhelyezésével, villás elágazású utcácskáival,
szabálytalan alakú kiteresedéseivel. Az épületek között a megközelíthetőséget biztosítandó utcák, közök jöttek létre, így az épületek kisebb nagyobb telkekre kerültek. Egyáltalán nem volt
jellemző a tartós kő vagy tégla anyag használata, a hosszházak, az „L” és „U” alakú kerített udvaros házak is, az erdő közelsége, a fa rendelkezésre állása miatt boronafalú házként épültek.
Nagyobb, beépített szőlőskertek alakultak ki a faluhoz tartozó Kis‐hegyen, Sárdi‐rendnél és a Kulcsár‐rendnél. Az utcaszerkezet a négy égtáj irányába gírbe –gúrbán szerteágazó volt. Út
vezetett nyugatra Dedeskecskés irányába az erdőn át. Vezetett délre a Sári kút és a Tenke hegy felé elágazással, valamint a szőlőhegyeken lévő kertek irányába. Az erdőgazdálkodáshoz
kapcsolódóan nyugatról a belső településmagot iparvasút kerülte meg. A környező völgyekben és a Liponyak patak mentén mély fekvésű, vizes, lápos, mocsaras területek húzódtak,
helyenként legelők és kaszálók csatlakoztak a vizes részekhez.
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Az egykor, a XIX. század második felére oly jellemző hetési ‐
göcseji építkezésnek csak nyomai vannak, a kerített házaknak
csak maradványai fedezhetők fel. Az épületek elhelyezésének
halmazos
jellege
azonban
megőrződött.
A halmaz
településszerkezet velejárója hogy az épületek hol az utcára
merőleges hossztengellyel létesültek, hol az utcával párhuzamos
hossztengellyel épültek. Az utcakép ezért dinamikusan változó,
oromfalas homlokzatok is sorakoznak egymás mellé, de egyes
szakaszokon váltakozva jelennek meg utcával párhuzamos
gerincű kontyolt nyeregtetők között. Az épületek az utcai
közterületi telekhatárra is épültek, de előkertet tartva is
lekerítettek. Az új épületek, új akóházak nem szakítják meg az
egységes településképet, mivel az út íves vonalvezetése, a mindig
változó halmaz jellegű utcakép napjainkig megmaradt. A falu
utcáit földszintes léptékű beépítés jellemzi. Az épületek
belesimulnak, a kertek és a közterületek gazdag faállománya
alkotta, zöld kontúrba. A településkép meghatározó eleme a
Kossuth és Petőfi utca kereszteződésénél létrejött kis téren álló
szoknyás harangláb.
A településhez tartozó szőlőhegyeken sok a régi, a vidékre
jellemző karakteres pince.
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Általános településkép, településkarakter

3. LENDVADEDES ‐ ÖRÖKSÉGÜNK
Örökségünk, ezen belül a települési értékek felkutatása, illetve védelme meghatározó a település
identitásának megerősítésében. A fejlesztések érvényesülésének fontos feltétele, hogy azok, a már
meglévő környezeti értékekre figyelemmel valósuljanak meg. A település értéke a táji és épített
környezete, a Dedesi‐tó, a belterületen álló harangláb, a Kis‐hegyen még fellelhető pince –
présházsor. A települési környezet értékeinek védelme, a hozzájuk való igazodás nem csak kulturális,
esztétikai igény, hanem gazdasági érdek is, melyet kulturált módon célszerű teljesíteni. Ebből
következően először fel kell ismerni, és különböző eszközökkel védeni kell a települési szövet épített
környezeti értékeit, másodszor az új fejlesztéseknél, azok építészeti kialakítása során igazodni kell
ezekhez az értékekhez.
Az igazodás a településen élők hozzáállásán is múlik, de a kis lélekszám miatt azoknak a szerepe is
jelentős, akik a település láttán vonzónak ítélik azt és lakóhelyül választanák a települést.
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Örökségünk Népi építészeti értékek, lakóházak
Lendvadedes napjainkig megőrizte településszerkezetét, telekszerkezetét. Mindezek mellett
egy‐két népi lakóház is áll a telkeken, eredeti, vagy felújított állapotában.
Jellemzően a régi lakóházakba két‐három helyiséget építettek, egy szobát az utca felé, a ház
első részébe és egy konyhát, később ehhez kapcsolódott a kamra vagy hátsó szoba. A külső
közlekedő tér fölé kinyúlt a padlás gerendázata és az eresz, ami védelmet nyújtott a
homlokzati falnak, a közlekedőnek az időjárással szemben (eső, szél, hófúvás, vakító
napsütés). A XX. század elejére a háromosztatú házak már téglából épültek, díszítettekké
váltak és kiegészültek a konyhai bejárati előtérrel, „kódisállással”. A kódisállás később zárttá
vált. A helyiségeket nyeregtetős padlástér zárta le, a fedés 10‐20cm‐rel ráfutott az
oromfalra, annak is némi csapóeső elleni védelmet biztosított. Eredeti pallótokos
nyílászárók, ma már alig lelhetők fel. A faszerkezetek színhasználatára a felületkezelés
nélküli szürke, a fedőfestékkel mázolt fehér és sötétebb szín a meghatározó.
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Örökségünk Népi építészeti értékek, pincék, présházak

A szőlőhegyen is a két‐három
helyiséges hosszházak épültek. A
fagerenda vagy tégla lábazatra a
boronaház
gerendáit
helyezték.
Helyiségenként
alakították
ki
a
harántfalakat szintén gerendákkal
lehatároltan.
A
négyzetes
keresztmetszetű gerendák átlapolással
illeszkedtek egymásra.
A helyiségek sorát a huzamosabb ott
tartózkodást biztosító helyiség, a tároló
kamra, a munkavégzés tere és a
pincelejárat adta.
Az épületeket a térségre jellemzően
zsuppal
fedték
(rozsszalma).
A
csapadékvíz elleni védelmet biztosító
fedőanyag a 40° körüli ferdeséggel
elhelyezett szarufákra került.
Az épület faanyagának a védelmét a
külső belső sártapasztás és meszelés
teremtette meg.
Az ajtók, az ablakok szintén fa pallókból
készültek.
A régi értékes hagyomány mai
továbbélését képviseli a túlnyúló eresz
alatt kialakított közlekedő rész a
présház oldalában. A szarufákhoz
kapcsolódóan, futószőlő fogadására
alkalmas vázszerkezet határolja a
házhoz kapcsolódó, szélesebb, pallózott
járófelületű közlekedőt.
Mindenhol a természetes anyagok a
fehér és a sötétbarna szín, valamint a
természet
színei
dominálnak,
harmóniát teremtve a környezettel.
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Örökségünk Népi építészeti értékek, pincék, présházak
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Örökségünk Népi építészeti értékek, melléképületek

A mezőgazdasági gazdálkodáshoz
kerthasználathoz, portahasználathoz a
melléképületek,
melléképítmények
széles skálája kapcsolódik. Ezek őrzik a
régi
gazdálkodáshoz
kapcsolódó
életformát
tömegükkel
és
formálásukkal.
A pajták, istállók épülettömege
megegyezik a lakóház tömegével, vagy
azt szélességben és magasságban meg
is haladja a funkcióhoz igazodóan.
A melléképületek is tartós anyagokból
épültek, jellemzően tégla, vakolat, fa
és cserép.
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Örökségünk  Tájértékek közterületi elemek

A település tájértékei közé sorolható a belterület északi részén álló és működő
temető. A temetőn belül több emlékoszlop, emlékjel áll Isten dicsőségére, Szűz
Mária tiszteletére. Ezek jellemzően az elmúlt 100 év településtörténetének,
kultúrtörténetének elemei.
Vannak vaskeresztek, emlékjelek is a XX. század első negyedéből.
Az országút mellett is találunk út menti kőkeresztet, vagy fából kifaragott keresztet
szakrális emlék elemeként Lendvadedes külterületén.
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Örökségünk Pusztuló népi építészeti elemek
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ÖRÖKSÉGÜNK

Örökségünk Táji és természeti értékek
Településkép védelme szempontjából kiemelt területek
A település közigazgatási területéhez tartozó, fokozott
országos védelem alatt álló területeket, melyek a
településkép védelme szempontjából kiemelt területeknek
minősülnek, a mellékelt ábra mutatja be.
Az ábra a Balaton‐felvidéki Nemzeti Park és a Zala Megyei
Kormányhivatal ‐ Zalaegerszegi Járási Hivatala Hatósági
Osztály
Építésügyi
és
Örökségvédelmi
Osztály
adatszolgáltatása alapján készült. A területi kategória
kijelölése a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV.
törvény 1. melléklete szerint történik.
Lendvadedes teljes közigazgatási területe az erdőkkel, a
szőlőheggyel, a belterülettel az Ország Területrendezési
Tervében lehatárolt (OTrT‐ben) ökológiai hálózat része.
Ugyancsak a teljes közigazgatási területre vonatkozik a
tájképvédelmi területi lehatárolás. Jelentősek az erdővel
borított területek a gerinceken, így a tájkép védelmét
Lendvadedes területén semmi sem veszélyezteti.
Helyi védett természeti terület a Kis‐hegy területe.
Régészeti lelőhely található a belterülettől keletre lévő
külterületi részeken.

16ÖRÖKSÉGÜNK

4. ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK
ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK LEHATÁROLÁSA
Lendvadedes közigazgatási területe szabdalt a domborzat mozgalmasságából következően
rendkívül tagolt.
Beépítésre szánt területek a belterületen találhatók. Ezek a ténylegesen lakóházakkal,
melléképületekkel beépített, életvitelszerűen, vagy üdülőként lakott részei a falunak. A belterület
jellemzően egységes, homogén családi házas lakóterületi karakterből áll, a közösségi épületek
csoportját az önkormányzat épülete, valamint a térségre jellemző fa harangláb képviseli.
A belterületet veszik körül a beépítésre nem szánt külterületek.
Beépítésre nem szánt területek
A település külterületein jellemző tradicionális tájhasználat az erdő‐ és mezőgazdaság, azon belül is
nagyobbrészt az erdőgazdaság kisebb részben gyepgazdálkodás. Értékes a legkisebb területi
hányadot képviselő, a közigazgatási határ északi részén létrejött Dedesi–tó vízfelülete.
A településen az egybefüggő erdőterületek négy nagyobb foltot fednek le. Elhelyezkedésüket a
domborzat határozza meg, jellemzően a völgyeket kísérő emelkedőkre kúsznak fel a
legyezőszerűen elterülő közigazgatási területen. Északnyugat ‐ délkelet irányú sávban húzódnak a
szőlőhegyet tagolva, illetve észak ‐ déli tengellyel határolják a belterületet nyugatról. A
közigazgatási terület ¼‐ét a szőlőhegyi karakterbe sorolható területhasználat és laza beépítettségi
megjelenés teszi ki.

ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK
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Hagyományos, laza családi házas karakter

A tágasság, a laza összkép a családi házas karakter
megjelenés jellemzője.
A főutca két oldalán, a két forgalmi sávot kísérő
közlekedési zöldfelület és csapadékvíz elvezető
árok mellett előkerttel vagy előkert nélkül a
közterületi telekhatáron jelennek meg az épületek,
vagy a kerítések.
A telkek alakja szabálytalan volt a kialakuláskor,
mivel a halmazszerű beépülés épületei köré
rendeződtek
a
telkek.
Telekösszevonások
kismértékű átrendeződések bekövetkeztek az
elmúlt 100 évben többek között a nyugatra vezető
út darabka eltűnése révén, de a telken belüli
épület elhelyezés változatossága a mai napig a
karakter része. Ami a karakter legjellemzőbb eleme
a földszintes tömegképzés és a magastetős épület
lezárás. Utcaképet meghatározó elem a tetőfedés
anyagaként használt cserép.
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Szőlőhegy karakter

A falu felől a szőlőhegy felé egy kanyargós, erdőkkel körülvett,
vadregényes út nyílik meg előttünk. Az út ívesen kanyarog a
dombtető közelében, mindig új megjelenést, új látványt kínálva.
Mindkét oldalon szélesebb lankás fás, gyepes emelkedő kíséri a
szalagszerűen kijárt makadám jellegű nyomvonalat. Egyik vagy
másik oldalon földszintes, az útra merőleges hossztengelyű
kistömegű keskeny présház látványa jelenik meg a fákkal,
lombtömeggel határolt táji környezetben. Az út mentén hosszan
sorakoznak a pincék, présházak. Helyenként régi, romos
boronapincéket (épületfából, gerendákból ácsolt, náddal, vagy
zsúpszalmával fedett épületek), bedeszkázott ajtókat, ablakokat,
helyenként néhány szépen felújított pincét, helyenként pedig
sorban egymás mellett, hasonló módon épült, nyúlánk présházakat
látunk. A présházak mögött a domboldalakon lefutó szőlősorok
rejtőznek.

ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK
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Szőlőhegy karakter
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Beépítésre nem szánt karakter

ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK
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5. AJÁNLÁSOK, ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
5.1 AJÁNLÁSOK, ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓK‐ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK
AjánlásokHagyományos laza családi házas karakter
A karakter hangulatát, a formák megjelenését az elmúlt
50 – 100 év beépítési és építészeti igényszintje határozza
meg. A telkek többsége előkerttel rendelkezik, de van
példa a közterületi telekhatáron álló épület telepítésére
is. Az épületek az oldalhatáron vagy az oldalhatár
közelében állnak. A lakóházak jellemzően földszintesek
nyeregtetővel lezártak és az utca felé kontyoltak, vagy
oromfalra ráfutó fedéssel rendelkeznek. A karakter része
az épületmagasság is. A korábbi épületek magasságát a
térdfal nélküli tetőképzés adja, ez 3,5m – 4,0m körüli
párkánymagasságot eredményez.
Tetőhajlásszög 30‐40° közötti. A tetőkön cseréphatású és
palafedés is megjelenik, mint a keletkezéskor
meghatározó jellemző építőanyag. Az ereszképzése
legfeljebb 30‐60 cm‐es kiülésű csüngőeresz. Anyag‐
használatra a vakolt homlokzatfelület a jellemző. A szín
használatnál a fehérhez közeli színek a meghatározók,
valamint a világos föld‐, illetve az agyag színek.
Követendő ajánlások, javaslatok:
 Igazodni szükséges az előkert vonalához, vagyis az új
épületek a régi épületek helyére épüljenek.
 Igazodni szükséges a viszonylag nagyobb méretű
oldalkertek megtartásához, az utcafronti homlokzati
szélesség egységességéhez.
 A tető és gerinc irány minden esetben az épület
hossztengelyének irányát kövesse.
 Igazodni szükséges a szomszédos párkány‐
magassághoz, párkánykinyúláshoz, tetőhajlásszöghöz
(legfeljebb 45°), tetőfelépítmények nélküli homogén
tetőformáláshoz.
Kerülendő jellegzetességek:
 Utcai homlokzaton garázskapu, személybejárat, torony,
álló tetőfelépítmény,
 Nem szükséges a földszinti, vagy a tetőtéri erkély.
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Követendő ajánlások, javaslatok:

A présházak szabadon álló jellegét javasolt megőrizni. A kerítés a
telekhatárok mentén nem jellemző, a nyitottság és a zöldfelületi gazdaság
megtartandó.

A hagyományos épülettömeg arány megtartása javasolt, a földszintes rész
párkánymagassága ne legyen magasabb 3,5m‐nél.

Az új épület hossztengelye az útra merőleges telekhatárral legyen
párhuzamos.

Az új présház a közterületi telekhatárt 7m‐nél jobban ne közelítse meg.

Az új épület minden esetben terepre illesztetten épüljön.

Tömegformálás a meglévőkhöz igazodó legyen, kő, tégla vagy burkolt
lábazattal, vakolt, vagy sártapasztásos fa szerkezetű falfelülettel, vagy
látszó fa felülettel, cseréppel vagy síkpalával fedett nyeregtetővel.

Az orom, az eresz, a széldeszkázás, az előtető vagy tornác faanyagú
legyen.

A nyílászárók fából készüljenek, arányuk négyzetes, vagy nyújtott legyen.

Díszítés, keretezés fából, vagy vakolatból, vagy látszó téglából készüljön.

A présházak környezetében elhelyezhetők állandóra kihelyezett rögzített
kerti bútorok, kerti tetők, kemencék, szaletlik.

AjánlásokSzőlőhegyi karakter

Kerülendő nem javasolt:

A présház környezetében csak a szükséges mértékben alakítható ki
burkolt felület.

A közműpótlók csak a tájképet nem zavaró módon helyezhetők el,
magasságuk az épület gerincmagasságát nem haladhatja meg.

Az épületek építmények csak terepre ültetetten valósíthatók meg, nem
kerülhetnek feltöltésre, nem rendezhető át a terep jelentős bevágással.

AJÁNLÁSOK, ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
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A belterületet a külterület földrészletei, az
erdőtömbök, a patakok vízfolyások, szántóterületek,
rétjei legelői, a szőlőhegyi szőlők, gyümölcsösök veszik
körül, és a területeket kiszolgáló és feltáró utak, ahol
elsősorban
a
mezőgazdasági
művelés,
az
erdőgazdálkodás és a tájképvédelmi tényezők
játszanak meghatározó szerepet.
A szőlőhegy kivételével, jellemzően eddig a
beépítetlenség adja a beépítésre nem szánt területek
karaktert. A gyepeken és legelőkön is az
épületmentesség a meghatározó. Az erdők sziluettje,
lombkoronája az egek felé tör. A Lendvadedesi tó
környezetében a vízfelületet kísérő lankás gyepfelület
képez átmenetet a víz és az erdő között. Szintén
beépítetlen, mindössze egy büfé szolgálja a horgászni
érkezőket.
A tájban minden beavatkozást kerülni kell, vagy ha
mégsem kerülhető körültekintően kell megvalósítani.
Követendő ajánlások, javaslatok:

A területek beépítetlen jellegének megtartása a
jövőre nézve is kívánatos.

Az értékes tájkarakter megőrzését szolgálja a
területhasználat és a telekszerkezet hosszú távú
megőrzése.

A tájképvédelmi szempontból kiemelt területeken
reklámfelület elhelyezésére szolgáló önálló
építmény nem létesíthető, új felszíni elektromos
hálózati vagy új hírközlési elem vagy építmény
elhelyezése nem ajánlott.

A legelőkön a deleltető facsoportokat csak
mértéktartóan
célszerű
telepíteni,
a
hagyományos tájkarakter így őrizhető meg.

Tájfásításra a tájhonos növényfajok javasoltak.
Tájfásítás az utak mentén és az eltérő
területhasználatok határán javasolt, mint pl.:
mezőgazdasági szántó és külterületi feltáró utak.
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AjánlásokBeépítésre nem szánt karakter

5.2 AJÁNLÁSOK, ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ

Terepalakítás

A belterületen, és különösen a szőlőhegyeken, kertekben a lejtős terep
meghatározó adottság. Új épületek elhelyezésénél kiemelten fontos, hogy a ház
alkalmazkodjon a környezethez, tájhoz, a terephez. A tereprendezést a
legszükségesebb mértékre kell korlátozni, az épület helyének, méretének és
alaprajzi geometriájának megfelelő tervezésével.
Részleges bevágás helyett az alápincézettség fogadható el.
A túlzott mértékű feltöltés vagy bevágás nemcsak megváltoztatja a természetes
domborzatot, de csúnya és jelentős többletköltséggel is jár, megváltoztatja a terep
vízlevezetési viszonyait. Az épülettel konkuráló bevágás a környezetből is az
épülethez vezeti a csapadékot, eláztatja azt. Az intenzív esőzések a meredek
partfalak omlását is elindíthatják. A rézsű megfogása csak rendkívül költséges
műszaki megoldásokkal biztosítható. A nagymértékű feltöltés esetleges felázása a
biztonság, állékonyság romlásához vezet.
Nagyobb lejtésű telek esetén jó megoldás lehet az épület alápincézése, vagy
szinteltolással való kialakítása.

Telepítés, lakótelek beépítése
A lakóutcák többségében eltérő méretűek a telkek, sok helyen keskenyebb és szélesebb telkek is váltják egymást. A telkek meghatározó alakja téglalap alakú, vannak azonban trapéz,
négyzetes alakú telkek is, az utcához viszonyított helyzetük lehet fekvő és lehet álló.
A beépítési karakterben domináns az oldalhatáron álló beépítési mód, de sokszor a változatos telekméret és telekforma az épület szabadon álló elhelyezését teszi lehetővé.
A homlokzati síkok által meghatározott előkertek is változóak. Ennek ellenére az utcakép harmonikus az épületek és a lakókertek egymásmellettisége okán. A növényzetben gazdag elő‐
és oldalkertek ritmusa is egységes utcaképet eredményez.
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Épületmagasság, tömeg
A lábazat, a falmagasság, a térdfal építése, vagy elhagyása eltérő
magasságú épületekhez vezet. Javasolt igazodni a kialakult
párkánymagassághoz, tetőformáláshoz. Kiugróan magas épület, vagy a
környezethez képest alacsony épület megbontja a kialakult
egységességet.
A telekméret lehetővé teszi, így a helyiségeket egy szinten célszerű
elhelyezni egy jellemzően földszintes utcaképben. A településen nincsen
magasított tető. A jellemző épületszélességekhez igazodni szükséges a
lakóházak esetében. Az igazodás a párkányképzésnél és tetőhajlásnál
legfeljebb 0,6m‐es eltérést enged magasságban. A kedvező, ha az eresz
3,5m‐4m‐nél magasabbra nem kerül.
A hosszházas épületek közé nem javasolt nagyom megmozgatott tördelt
alaprajzú új lakóépületet elhelyezni, magasságban, tömeg és
tetőformálásban a túlzott tagolás elütő.

Tetőhajlásszög, tetőforma
Ha az utcaszakaszra a tetőtér beépítés nem jellemző, akkor az utcai
homlokzat felé kerülni kell a tetőkiemeléseket, tetőmegemelést. Azonos
épületmagasság alkalmazásakor marad egységes az utcakép. Jellemzően
földszintes, magastetős utcaképbe az utcaképtől idegen az emeletes, illetve
lapostetős épület megjelenése. Ez nem ajánlott. Kerülendő a túlzottan
tagolt, töredezett tető.

Az alkalmazott tető hajlásszög 35‐45° között illeszkedő. A tető karakterénél
is igazodni szükséges a környezethez, ha a szomszédság oromfalas, akkor
oromfallal, ha kontyolt, akkor kontyolással. Az oromfalas karakteren belül az
épület szélessége legfeljebb 7m‐9m közötti lehet.
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Légvezetékek elhelyezése
Kedvezőbb az utcakép, ha a villamos légvezetékek helyett és a vezetékes
hírközlési légvezetékek helyett földkábeles kiépítésre kerül sor. Ha a
pókhálószerű légvezetékek tömege eltűnik a közterületről, a szabad,
közlekedésre nem használt felületek beültethetők, fásíthatók. A légvezeték
alatti sávok kevésbé fásíthatók, balesetek elkerülése okán. A lakóutcák
fásítása karaktert javító elem, a humánusabb lakókörnyezet kialakításának
eszköze.
Kerítés kialakítás
Olyan utcaszakaszon ahol az áttört kerítés a jellemző az egységet megbontja
a tömör kerítés létesítése. Az alacsony lábazat, a pillérekkel tagolt áttört
mezők alkalmazása az előkertet összekapcsolja a közterületi zöldfelülettel,
gazdagíthatja a lakótelket is és a közterületet is. A tömör kerítés és a
magasra növesztett tömör tujasor idegen a településtől és a
közlekedésbiztonságot, valamint a vagyon biztonságot is veszélyezteti. A
közlekedésbiztonsághoz szükséges belátást és átláthatóságot kizárja.

Szín‐ és anyaghasználat
A világos pasztellszínek, a fehér meszeléshez közelítő színek, természetes
építőanyag színek alkalmazása harmonikus környezetet eredményez. A
mesterséges színező anyagokkal előállított rikító erős színek megbontják az
egységes utcaképet. Színmeghatározásnál, színválasztásnál alkalmazásuk
kerülendő.
A természetes építőanyag színekhez tartozik a melléképületeknél, gazdasági
épületeknél jellemző látszó téglafelület, a településen ez nagyon
karakteres, az alap színvilágot megadja.

Cégérek, reklámok, egyéb berendezések
A településen nincs hivalkodó cégér, eltúlzott léptékű cégreklám. Nincs
vendéglátó kereskedelmi egység, így forgalmazott áruk reklámja sincs, ha
netán kialakulna akkor utcabútorként kialakított hirdető, tájékoztató táblát
célszerű használni.
Szintén kerülni kell az egyes berendezések (napelem, napkollektor, klíma,
antenna) elhelyezését az utcai homlokzat irányába.
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Homlokzatképzés
A homlokzatképzésre hatással van az épület rendeltetése vagyis, hogy lakó, vagy a gazdálkodást, a portahasználatot segítő‐e a
funkció, amit hordoz. A lakóház nyílás méreteit a bevilágítási árnyékolási igény, az adott kor építészeti stílus irányzatai is
befolyásolják, valamint a korra jellemző forgalmazott építőanyag kínálat és árszint. Összességében a homlokzati megjelenést
alakítja a letisztult, harmonikus formálás. Hagyományosan az elmúlt 50‐80 évben a szobák néztek az utca felé, így az
ablakosztás rendszere is formálta a homlokzatot. Korábban a nyílászárók (ablak, zsalu, ácsszerkezetű bejárati ajtó,
pincelejárat, kerítéskapu) is fából készültek. A vakolat architektúra volt a meghatározó. Vakolatból képzett díszítés csak a
módosabb házaknál jelent meg. A díszítést visszafogottan az ablak, a zsalu, az ereszképzés, az eresz magasságában megjelenő
osztópárkány, oromfal keretezés adta. Ma már nemes vakolat zárja le az egymásra kerülő különböző hőszigetelő rétegeket. A
régi díszítés a hőszigetelő anyag vastagításával gipsz architektúra homlokzatra kerülésével is visszaállítható az épület
felújításának részeként. A fa nyílászárót a családi házaknál még nem teljesen szorította ki a műanyag, az igényesség mívesség
része az eredeti arányok és osztások újragyártása. Sajnos relatív olcsósága révén a műanyag háttérbe szorítja a fából készült
szerkezeteket. A faszerkezetek további hátránya a folyamatos karbantartási igény. Törekedni kell a rendezett, egyszerű
alaprajzi elrendezés kialakítására, illetve a régi elrendezés megőrzésére. Az alaprajz jelentős hatással van az épület
tömegformálására, nyílászárók és a tömör falfelületek arányára. A homlokzatok kialakításánál a természetes anyagok
részesítendők előnyben: kő, tégla, vakolt felületek, faburkolat. A homlokzatképzése során kerülni kell az indokolatlan
tagolásokat, homlokzati töredezettséget, az egyszerű letisztult formavilág nyugalmat, végiggondoltságot sugall. Nem ajánlott
a kültéri gépészeti berendezések elhelyezése az utca felöli homlokzaton.
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Szín és anyag használat

A település házainak színvilága nem egységes, de kevéssé jellemző a kirívó élénk szín
használata. Azokat a színeket kell előnyben részesíteni, amik a használt anyagokkal és
a természetes építőanyagok színeivel harmonizálnak. A földszínek használata
környezetbe, tájba illeszti az épületet. Színek harmonikus egymásmellettisége
jelentősen növeli az épület esztétikus megjelenését. Elterjedt, ezért javasolt a vakolt
felületek alkalmazása, a látszó téglafelületek, természetes kő‐ és faburkolatok
alkalmazása a homlokzati felületek egy‐egy részletén, de akár a teljes homlokzati
felületen is. Kerülni kell az indokolatlanul sok elütő szín megjelenését a családi házak
homlokzatain. Alkalmazható a tört fehér felületrészeken, a homok‐ és agyag szín, a
tégla‐és terrakotta szín falmezőkben, a pasztell világos földszínek, valamint
természetes építőanyagok természetes színei. A földszintes épületeknél az erősebb,
sötétebb színek is alkalmazhatók, kedvező összhatást teremthetnek. A meglévő
épületek színvilágához illeszkedő új épületek építése ajánlott.
„A homlokzatokon háromnál több anyagféleség ne legyen. Ugyanez vonatkozik a
homlokzatok színezésére is. Háromnál több – sok.” (Istvánfi Gyula: Őskor, népi
építészet).
A javasolt tetőhéjalás: cserép, cserép jellegű tetőburkolat, síkpala. Természetes
anyagú réz, cink és felületkezelt fémlemezfedés (porbeégetett felületkezelt
alumínium) legfeljebb a teljes tetőfelület 20 %‐án. Az ereszpárkányzatnál a tégla, a fa
és a vakolat. Nem javasolt a faforgácslap és az OSB lemez, műanyag hullámlemez, az
alumínium trapézlemez, a bitumenes zsindely, a hullámpala.
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Részletek, ajtók, ablakok

A nyílászárók lehetnek egyszerűek és igényesen kialakítottak, használatuk hozzá adhat
az épület arányosságához, vagy elvehet az épület megjelenéséből.
A hagyományos pallótokos ablakok mai energetikai igényeknek megfelelő újragyártása
a múlt a hagyományok tiszteletét jelképezi, folytonosságot képvisel a jelenből a jövő
irányában. Jellegét az is megőrzi, ha a belső síkra hőszigetelt faszerkezetű ablak kerül és
a homlokzati síkra a védelmet és árnyékolást biztosító zsalu, vagy spaletta.
Fontosak a nyílások és a tömör falfelületek jó arányai, a teljes homlokzatszélesség
megnyitása, a szalagablakok alkalmazása idegen a karakterektől.
Régen a nyílászárók anyaga fa volt, ma is észrevehető ezek megőrzése felújítása és
újragyártása. Előnye hogy természetes anyagú, alakítható formájú és méretű,
színezhető igazítható az épület homlokzatához.
A hagyományos épületek ablakai általában álló téglány arányúak, azaz magasabbak,
mint szélesebbek, vagy négyzetesek voltak. A szélesebb nyílászárók függőleges osztását
a középen felnyíló kialakítás adta. A nyílások keretezést az ajtóknál a külső homlokzatra
kiforduló bélelés adja, az ablakoknál a tokszerkezet biztosítja.
Nyíláskeretezés készült vakolatból is a vakolt homlokzatoknál.
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Az utcaképet az épületek mellett jelentősen meghatározzák a
kerítések is, az előkertes beépítés esetén.

Kerítések

A tömör kerítésnek nem volt példája a településen, a jövőre nézve
sem kívánatos a tömör kerítés építése, sem építetten sem
növényből képezve. Néhány helyen megjelenik a kerítés telek felöli
oldalán az örökzöldek ültetésének sora. Ezek az évek alatt zárt falat
képeznek majd, megszüntetik a közterületi zöldfelület és a lakókert
közötti átláthatóságot, szerves kapcsolatot. A közterületi
forgalomsűrűség nem teszi indokolttá a növényfal létesítését.
Az utcaképet formáló kerítések többsége az 1960‐as ‐ 1970‐es
években épült. A lakatos szerkezetű áttört kerítések alacsony
legfeljebb 30‐75cm magas beton lábazatra kerültek. A függőleges
osztású lakatos szerkezetnek köszönhetően az átláthatóság
legalább 80%‐os, így kapcsolat teremtődik a kert és a közterületi
zöld között. Lendvadedesre jellemző szellősség ennek révén
megmarad.
Javasolt az utcaképi megjelenés megtartása, vagyis az alacsony
lábazat és a függőleges irányultságú lakatos szerkezet alkalmazása
A kerítések magassága inkább alacsony, de a magasabbak sem érik
el a 1,8m‐t.
Színhasználatnál a lábazatra a szürke szín jellemző a betonfelületek
miatt. A lakatos szerkezetek festésénél váltogatják a fehér és a
sötétebb színeket, a barnát, a feketét, és a zöldet.
Legharmonikusabb összképet a zöld szín adja.
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Kertek

Az épített környezethez szorosan kapcsolódnak, a mindennapi élet
kereteit adják a lakótelkek kertjei, zöldfelületei, a pihenőkertek, a
veteményesek, zöldséges kertek, a gyümölcsösök, és a szőlőhegyi
szőlőültetvények.
A lakott lakótelkek elő‐, oldal‐, és hátsókertjei rendben tartottak,
gondosan ápoltak. Egynyári, de főként évelőnövények, valamint
cserjék és fás szárú növények, valamint fiatal gyümölcsfák sokasága
találhatók a portákon a gyepfelületek mellett.
A településen a közterületi zöldfelületek elemeit, az útpadkát, vagy
a csapadékvíz elvezető árkot kísérő gyepek és a facsoportok,
fasorok adják.
Az előforduló fafajok választéka színes, a lomhullató fák (pl.: akác,
nyár, nyírfa, dió) térformáló hatása jelentős. Ritkábbak az örökzöld
facsoportok, bokrok, legnagyobb arányban a gyepek, a
vetemények és a gyümölcsfák alkotják a zöldfelületeket. A kertek
és a közterületi zöldfelületek ökológiai szempontokon túl esztétikai
jelentőséggel is bírnak. A növényzetet védeni kell a meglévő, fás
növényzet megtartásával. A kert megtartandó eleme az itt ‐ ott
megjelenő ásott kút, a kútkáva, a védelmet nyújtó tetővel. A
lakókertekhez tartoznak a melléképítmények pl.: a górék is.
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Közterületek

A közterületek, egyben közösségi terek nagyban befolyásolják a településről alkotott képünket, valamint
a településen lakók közérzetét. A zöld utcák, gondozott terek nagyon fontos hozzátartozói az élhető
településnek, és a barátságos, szerethető, esztétikus településképnek.
A belterület főutcáját a vegyeshasználatú kialakítás jellemzi, a járműközlekedésre alkalmas forgalmi
sávok a gyalogos és a kerékpáros közlekedésnek is felületei. A burkolt felületet egyik vagy mindkét
oldalon gyeppel védett árok kíséri.
Járda és burkolt felület, virágágy a Kossuth Lajos utca és a Petőfi Sándor utca sarkán kialakított
hangulatos közösségszervező pihenőkertben van. A fából faragott köztéri szobor jelentős eleme a
közterületi közkertnek.
Az utcafásításnak jelentős a szerepe, a lombhullató fák a nyári hőséget tompítják, az örökzöldek a
környezetbe illesztést, takarás biztosítják. A közterületeken is a gyepfelület a meghatározó csak néhány
helyen színesít egy‐egy egynyári növénysziget. A közterületi tájékoztató és információs táblák,
utcabútorok elhelyezésének is a helyei a közterületek.
A közterület fölé belógó légkábelek eltűntetése kívánatos, de megvalósulása hosszú távon sem várható.

AJÁNLÁSOK, ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ

33

Utcabútorok

Az utcabútorok a belterületi közkertbe kerültek
és a Lendvadedesi tavat kísérő tágasabb
gyepfelületi részekre.
Az utcabútoroknak, rönkből faragott erdei
pihenőhelyeknek, esővédő és árnyékoló kerti
tetőknek, egy‐egy megmaradt kerekes kútnak,
információs tájékoztató tábláknak közösség
képző, közösség formáló szerepük van. A régi
ház előtti kispadok a településekről mára már
eltűntek.
Barátkozásra
beszélgetésre
a
közparkok és közkertek adnak teret. Ezek
turisztikai szerepe is jelentős, nagyban
befolyásolja a településre érkező vendégek
faluról alkotott képét, véleményét.
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Lakóházak
.

6. JÓ PÉLDÁK – ÉPÜLETEK, ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK
A település folytonosságát képviseli „jó példaként”, a múltat és
a jövőt kapcsolja össze egy‐egy régi épület igényes felújítása,
újjáépítése. Olyan felújítás, ami anyaghasználatában,
formarendszerében továbbviszi a hagyományokat, a korábbi
generációk felhalmozta értékeket, és figyelembe veszi a mai
igényeket és a lakókörnyezettel szemben támasztott környezeti
energetikai követelményeket. A felújított hosszház őrzi a régi
arányokat és a külső alaprajzi kontúrt. A kódisállás
újrafogalmazottan zárttá vált, beintegrálódott az épületbe. A
hátsó kamrarész is lakótérré alakult. Az egységes nyugodt
tetőformálás, cserépfedés, a fa szerkezetű nyilászárók és a
homlokzati díszítések új hőszigetelő anyagokból kialakítva
visszakerültek a házra.
Az új lakóépület tervezésénél és megépítésénél a régi
arányrendszer,
anyaghasználat,
formavilág
(hosszház,
átfogalmazott kódisállás) és a mai életforma összehangolása
volt a meghatározó. Színvilágra a fehér falfelület, a lábazati
szürke, a természetes cserépszín, a felületkezelt fa a jellemző.
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Szőlőhegy pincék, présházak

A szőlőhegyi présházak, épített
pincék, tárolók a mai napig
hordozzák
a
településre
és
környékére
jellemző
egyedi
formálást, egyedi ízeket. Mindegyik
épülettípusnál
meghatározó
a
gerenda
lábazatra
épített
boronafalas épület. A boronafal
építésének
változatai
nyomon
követhetők
a
látszófelületként
felújított
létesítményeknél.
A
térlehatároló,
falakat
alkotó
gerendák kerülhetnek egymásra
a
lapolással
és
kerülhetnek
függőleges fa tartóvázak közé.
Tartósságot növeli, a fagerendák
védelmét biztosítja a sártapasztás
visszaállítása és a meszelés is. A
múltból a jövőbe mutat a sapkaként
az épületre visszakerült zsúpfedés.
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Melléképületek

A melléképületektől függhetett régen az emberek megélhetése. A melléképületben
tárolták és szárították a terményeket, a kenyeret adó gabonát, a rozst. A melléképület
szolgált a művelési eszköz, a szerszám és közlekedési eszköz tárolójaként. Így mindig
nagyobb volt, mint a lakóépület, tartós időtálló és teherbíró anyagból készült. Építése
magas szintű szakmai tudást képviselt. Megújításuk életben tartásuk fontos gazdálkodás
történeti, kultúrtörténeti szempontból.
A terménytárolók szellőzését mindig az áttört téglafelületek falazása teremtette meg.
Ezek egyedisége változatos homlokzati megjelenést eredményezett.
A régi pajták tárolók tartószerkezete, cserépfedése megújítható. Fa kapui, kitöltő
határoló pallózásai újragyárthatók.
Gazdálkodás teljes megszűnése esetén új funkció nélkül a megőrzés kérdésessé válik.
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7. JÓ PÉLDÁK –SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYEK, EGYÉB BERENDEZÉSEK
A sajátos építményfajták épített és táji
környezetbe helyezése a jövőre nézve
változni fog. Az EU elvárásaival
összhangban a jelenlegi jogszabályi
környezet is az eszközök közös
használatát preferálja a már meglévő
infrastruktúrák fejlesztésénél is. Az újak
létesítésénél az elektronikus hírközlési
szolgáltatók a zöldmezős beruházások
esetén új, földalatti infrastruktúra
kiépítését tervezik. Az átjátszó állomások
nem zavarják a belterület és a külterület
tájképi megjelenését.
Az új országos szabályozás a nagy, önálló
reklámtáblák kihelyezését közterületen,
köztulajdonban lévő területen, valamint
közterületről látható magánterületen
tiltja. Reklámfelület nincs a településen,
kihelyezése nem igény nem várható.
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