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1. BEVEZETÉS
Páty településszerkezetében, településképében évtizedekig csak kisebb változások történtek. A
változások az elmúlt harminc évben jelentősen felgyorsultak. Páty újabb beépítésű területei
kiterjedésükben ma már lényegesen meghaladják a település történelmi magját. Páty Budapest
agglomerációjában fekvő település, így a növekedés folyamata még nem állt le, jelentősek a beépítésre
váró és átalakuló területek.
Páty központi része őrzi a település eredetei jellegét. Fontos feladat a hagyományos karakter
értékének megismertetése, megszerettetése, a még meglévő karakterhordozó elemek megőrzésére való
ösztönzés, az új építések esetében a helyben kialakult építési szokásoknak a korszerű értelmezése, a
harmonikus folytatás lehetőségeinek megismertetése, elősegítése.
Településünk arculatának alakításában a falu minden lakója részt vesz, amikor házat épít, felújít,
bővít, bont vagy a felújítást elmulasztja. Településünk arculatát azonban nem csak az épületek
megjelenése, hanem teljes épített és természeti környezetünk is befolyásolják.
Az arculati kézikönyv ajánlásokkal tájékoztat arról, hogy milyen építészeti elemek illenek Páty sajátos
arculatához, milyen elemek segítik annak következetes és harmonikus fejlődését. A kézikönyv segítséget
nyújt az építkezők, a tervezők és a településvezetés számára is.
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2. PÁTY BEMUTATÁSA
Elhelyezkedése, környezete:
Páty Budapesttől Nyugatra, a főváros határától 10-12 km-re fekszik.
Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetének földrajzi tájegységi besorolása alapján területe a
Dunántúli-középhegység nagytájhoz, azon belül a Dunazug-hegyvidék középtájhoz tartozik. A középtájon
belül a település területe három kistájra is kiterjed. Középső, legnagyobb része a Zsámbéki-medence,
keleti erdőkkel borított hegyes része a Budai-hegyek, dél-nyugati, az autópálya vonalán túl levő része
pedig az Etyeki-dombság kistájhoz tartozik.
A Zsámbéki-medencét körbe dombok, hegyek határolják, a Pilis, a Budai-hegység, az Etyekidombság és a Nyakas hegy, ami már a Gerecse keleti nyúlványa. A medence a Békás-patak
vízgyűjtőjéhez tartozó települések területét foglalja magában: Biatorbágy, Budajenő, Herceghalom, Etyek,
Páty, Perbál, Telki, Tinnye, Tök, Zsámbék. A Zsámbéki-medence belseje kisvízfolyásokkal tagolt enyhén
hullámzó síkság, melynek nagy részét az évszázados mezőgazdasági hagyományokat jelző búza-,
kukorica-, napraforgótáblák borítják. A vidéken egykor mocsaras, nádasokkal, bodzásokkal,
gyékényesekkel tarkított lapály terült el.
A Budai-hegyek legmagasabb pontja az 559 méter magas Nagy-Kopasz, ami egyben Páty
legmagasabb pontja is.
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2. PÁTY BEMUTATÁSA
Története:
A település ősidők óta lakott hely. A legkorábbi régészeti leletek a kőkorból maradtak ránk. Kőkori,
réz- és bronzkori emlékeiből a Nemzeti Múzeum is gazdag leletanyagot őriz.
A Páty határában lévő Főkút forrás gyógyító hatására hamar felfigyeltek az aquincumi táborváros
lakói. Fürdőt építettek a gyógyító forrás mellé, az itt lévő település virágzó középbirtok volt, neve ekkor
Pagus Herculius volt.
Az itt lakók hajdan mezőgazdasággal foglalkoztak. Számtalan feltárt településmaradvány, épületrom,
nyelvemlék utal arra, hogy a honfoglalás korában is jeles kultúra virágzott itt.
A falu neve először egy adománylevélben szerepel 1286-ban. 1342-ben Paagh alakban említik az
oklevelek. Ekkor a telki apátság birtoka. A mohácsi csata után Páty is török uralom alá került, ám
eltérően a környező települések többségétől, lakossága kisebb-nagyobb megszakításokkal mindvégig
megmaradt.
Az 1626–29. években a református egyház már fennállott.
A 18. század első felében Páty rohamos fejlődésnek indult. 1715-ben 31, 1720-ban 88 adóköteles
háztartást írtak össze, lakosai az összeírás szerint mind magyarok voltak. 1770-ben a Bosnyák család és
a telki apátság birtoka. A helység legrégibb pecsétje 1848-ból való. 1848-ig a telki apátság, báró Splényi
József, voltak a helység legjelentősebb
földesurai. 1850-től megkezdődik a tagosítás,
a szántóföldek széttagoltságának megszüntetése. A XX. század közepéig az egyéni
parasztok, a közepes és a több százholdas
birtok is jellemző volt a faluban. Pátyon
téglagyár és mészkőbánya is működött.
A 19. század utolsó éveiben a lakosság
létszáma már elérte a 3000 főt . A település
korábbi
majorsági
és
kertes
részek
beépülésével
gyarapodott
tovább.
A
lakossága a rendszerváltást követően közel
megduplázódott, újabb területek épültek be és
lettek kijelölve beépítésre.
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2. PÁTY BEMUTATÁSA
Általános településkép, településkarakter:
A településszerkezet változása a falu fejlődése a fennmaradt
térképeknek köszönhetően a 18. századtól napjainkig jól követhető.
Páty egykori főutcája a mai Kossuth Lajos utca, a mai iskola utca és
a kastély környezete már szerepel az 1782-85-ből származó Első
Katonai Felmérésen. Az 1865-ös datálású, a kataszteri térképeket
megelőző "Páty Község Belsőségének Térképe" a település régi
részén a maival szinte megegyező telekosztást mutat. A kastély
mellett a Bocskai utca keleti oldalán található telekcsoport is szinte
változatlan telekhatárokkal létezik a mai napig.
A település szerkezete, telekviszonyai, telekhasználata és
beépítése egészen az utóbbi három évtizedig hagyományos falusias,
mezőgazdasági jellegű volt. A belterület egy völgyben fekszik,
központja, intézményei a belterület szívében, a főút mentén
találhatók. A lankás domboldalakon gyümölcsösök, szőlők létesültek,
a szántóföldi művelést a laposabb földeken folytatták. A művelési
ágakat az erdők borította hegyvidék egészítette ki.
Az utóbbi körül-belül harminc évben a település szerkezete, a
területfelhasználások, ezzel együtt a telekviszonyok és beépítési
módok is megváltoznak, főként a fejlesztési területeken. Az új
lakóterületeken a hagyományosnál kisebb telekméret, az
oldalhatáron álló beépítési mód mellett a szabadonálló beépítési mód
megjelenése a jellemző. A volt zártkertek mezőgazdasági, hétvégi
pihenő jellege egyértelműen üdülési célúvá vált. A község
külterületének rovására, az országos főutak mentén gazdasági,
kereskedelmi, szolgáltatási, raktározási vagy ipari jelleggel, területek
települtek. A gazdasági területek telekadottságai, beépítései,
infrastrukturális szükségletei a hagyományostól egészen eltérőek. A
mezőgazdasági területek egy részén a nagy táblákat egy-egy új
földút mentén kisebb telkekre osztották, melyeken lakásokat is
magában foglaló épületeket lehet építeni. Az ilyen jellegű külterületi
beépítés hagyományosan nem volt jellemző a térségben.
A hagyományos állattartás nagymértékben visszaszorult viszont
a 90-es évektől megjelentek a lovassporthoz kötődő területek és
épületek is Páty külterületi részein.
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2. PÁTY BEMUTATÁSA
A Páty belterületének déli
részén fekvő Pincehegy őrzi
legkarakteresebben az építészeti
hagyományokat. A présházak
döntő többsége a 19 században
épült. Ekkor Pátynak még nagy
szőlő területei voltak.
A település beépített területei
nagyrészt
a
mezőgazdasági
területek rovására növekedtek
meg. A kiköltöző városlakók
jellemző módon már nem a
mezőgazdaságból
élnek.
A
település nagy része, főleg az
újabb lakóterületek kertvárosias
karakterűek.

8

9

3. ÖRÖKSÉGÜNK
Régészet:
Páty területén 41 nyilvántartott régészeti lelőhely található. A
legkorábbi emlékek a középső-újkőkorból származnak. Páty területén
régészeti megfigyeléseket már a 19. század közepétől folyamatosan
feljegyeztek. Elsőként 1846-ban szállítottak be a Magyar Nemzeti
Múzeumba egy jelentősebb bronz kincsleletet. A régészeti lelőhelyek
lehatárolása jól dokumentált, azok nem csak a külterületi részeket,
hanem Páty belterületét is érintik.
Műemlékek:
Pátyon négy épület áll országos műemléki védelem alatt.
- Református templom - Kossuth Lajos utca
1 hrsz.
- Római katolikus templom - Kossuth Lajos utca
493 hrsz.
- Splényi (Várady-) kastély – Rákóczi út
668 hrsz.
- Kúria - Rákóczi út
951 hrsz.
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3. ÖRÖKSÉGÜNK
REFORMÁTUS TEMPLOM
A település református egyháza már a 17. század elején
fennállott. Az egyház legrégibb
fölszerelési tárgya egy 1668-ban
készült komáromi kehely. Az
1775. november 20-án kelt királyi rendeletet a többségben lévő
reformátusoknak ítélte a katolikus templom épületét. A helyi
gyülekezet azonban új templom
építését határozta el. A késő
barokk templom építése 1783-ra
fejeződhetett be, tornya az 1800
-as évekre készült el. Berendezése színes festett szószék és
pad.

RÉGI RÓMAI KATOLIKUS
TEMPLOM
A falu nyugati szélén, a
magasan fekvő temetőben áll az
egyhajós, félköríves szentéllyel
záródó, homlokzati középtornyos,
nyeregtetős copfstílusú épület,
amely 1778 és 1783 között épült.
A szentély enyhén visszaugratott
tömege ívesen csatlakozik a
hajóhoz. A templom oldalán
emléktábla hirdeti, hogy itt kötött
házasságot gróf Guyon Richárd
és báró Splény Mária
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3. ÖRÖKSÉGÜNK
SPLÉNYI (VÁRADY-)
KASTÉLY
A falu főutcája mellett, főhomlokzatával, azzal párhuzamosan, az utcavonalnál beljebb
áll a földszintes, klasszicista kúria, mely az U alakban előtte álló
gazdasági épületekkel cour d'onneur-ös kialakítású. Az 5+1+5
tengelyes főhomlokzatot nagy
kiülésű főpárkány zárja le. A kastély 1825-ben épült, a tulajdonos
felesége, Splényné Szily Mária
tervei alapján. Kerítését faragott
kőpillérek között a monda szerint
az 1848-49-es szabadságharc
puskacsöveiből építették.

KÚRIA
A Provisori lak, a bécsi skót
bencések egyházi jószágigazgatójának kúriája 1820-ban épült a
telki apátság birtokán. 1870-ben
a
bencések
visszaköltöztek
Bécsbe, a birtokot bérlők bérelték. 1945-ig a Műegyetem Tangazdasága működött itt, a kúriát
a gazdaságot irányító tiszttartók
lakták. 1994 óta, a Páty Faluközösségért Alapítvány kezelésében, kulturális célokat szolgál: az
állandó helytörténeti gyűjtemény,
valamint időszaki kiállítások, zenei és irodalmi események helyszíne.
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3. ÖRÖKSÉGÜNK
Helyi értékvédelem, védendő értékek:
Páty területén három helyi értékvédelmi terület található. Ezek a
következők: régi fő utca (Kossuth Lajos utca) és környéke, MélyárokBurgundia területe és a Pincehegy területe. A három terület nagyrészt
lefedi Páty történelmi településmagját és egymáshoz szorosan
kapcsolódik is. Településképi szempontból kiemelkedően védendő
terület még a falu főutcája, a Rákóczi utca és környéke.
Településünkön számos épület helyi védelem alatt áll. Épített
örökségünk fontos részét képezik ezek az épületek, épület részletek,
illetve egyéb építmények.
A Pince-hegyen található présházak Páty épített örökségén belül
kiemelt helyen állnak.
A jelenleg már védelem alatt álló, épületek és műtárgyak mellett
több védelemre méltó építmény is található Pátyon.
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3. ÖRÖKSÉGÜNK
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3. ÖRÖKSÉGÜNK
Egy épület elhelyezkedése,
kapcsolata környezetével, tömege
és arányai meghatározók.
Ugyanakkor az épület egésze
fontos apró részletekből áll össze.
Egy oromdeszka díszítése, az
épületen megjelenő anyagok,
felületi struktúrák, színek is mindmind részei egy épületnek. Ezek
megváltoztatása egy ponton túl az
épület eredeti karakterének az
elvesztését eredményezhetik.
A
lényegi
elemek
megtartásával, tovább éltetésével
az épületek mint élhető terek
tudnak tovább fennmaradni.
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3. ÖRÖKSÉGÜNK
Pincehegy:
A Pincehegy teljes egészében területi helyi védelem alatt
áll. E mellett a meglévő présházak is egyedi helyi védelem alatt
állnak. Páty épített örökségében
a Pincehegynek kiemelt szerep
jut. A területen nagy számban,
magas minőséget képviselve
maradtak fenn a présházak. Kifelé "csak" egy-egy homlokzatot
mutatnak, viszont azon belül sok
-sok finom részlet adódik. A terület hangulatát ugyanakkor az
egymáshoz harmonikusa kapcsolódó épületek összessége
adja meg.
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3. ÖRÖKSÉGÜNK
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3. ÖRÖKSÉGÜNK
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3. ÖRÖKSÉGÜNK
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3. ÖRÖKSÉGÜNK
Kerítések:
A magán és a közterület
határán megjelenő kerítéseknek
fontos
településkép
formáló
szerep
jut.
Hagyományosan
kőből,
fából
készültek.
Jellemzőek az egy kőből készült
kerítés és kapu pillérek, közöttük
hézagosan
elhelyezett
kerítéslécekkel.
Később
megjelentek
az
egyszerűbb fém kerítések épített
kő illetve műkő pillérekkel és
lábazattal.
A tömör
terméskőfalak
mellett a zöld sövény kerítések is
megtalálhatók faluszerte
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3. ÖRÖKSÉGÜNK
Közterületek:
Településünk épített örökségének szerves részét képezik a
kialakult hagyományos falukép, a
közterületen
lévő
épületek,
műtárgyak, emlékművek, szobrok.
Közterületeink adnak teret a
közlekedést biztosító utaknak, itt
találhatók a közművek amik
részben
a
terepszint
alatt,
részben a felett helyezkednek el.
A közterületeken kell biztosítani a
terület
vízelvezetését
is.
Mindezek mellett a közterületek
egy jelentős része egyben
zöldfelület is.
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3. ÖRÖKSÉGÜNK
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3. ÖRÖKSÉGÜNK
Temetők:
Két temető van Pátyon.
Külön-külön lett kialakítva a
református és a katolikus
temető. A korábbi izraelita
temető ma emlékpark ként él
tovább.
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3. ÖRÖKSÉGÜNK
Táji és természeti értékek
Páty határában több terület is
tájképvédelmi övezetébe esik,
vagy részei az ökológiai hálózat
elemeinek. A Natura 2000-es
területek és a Budai Tájvédelmi
Körzet védelmei is jelentős
területekre terjednek ki.
A
Sasfészek-tó
helyi
természetvédelmi
terület,
e
mellett több terület is védelemre
kijelölt területként nyilvántartva.
Környezetünkben a tájiképi
elemeknek is fontos szerep jut.
Egyik ilyen elem a Telkibe vezető
földút menti kétoldali nyárfasor.
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4. ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK
TELJES TELEPÜLÉS
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4. ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK
BELTERÜLET ÉS KAPCSOLÓDÓ RÉSZEK
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4. ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK
Ófalu:
Páty régi főutcájának a környéke nevezhető így. Ezen a területen
a település nagyrészt megőrizte régi falusias karakterét. Megmaradt
az oldalhatárra és az utcafrontra való építkezés is. Területen több
hagyományos parasztház is megmaradt. A valamikor egységes
utcakép az 50-es 60-as évektől kezdett átalakulni, az elbontott házak
helyére sátortetős kockaházak épültek, valamint megjelentek a
település hangulatától idegen emeletes lakóházak is. A területre
jellemzőek a keskeny de hosszú
telkek, egy telken belül pedig több
lakóház is áll.
A Kossuth Lajos utca széles és
nagy fákkal szegélyezett. Az
utcára ültetett fák egy része
gyümölcsfa. A területen utcához
közeli része viszonylag sík.
Mélyárok - Burgundia:
A terület régi elnevezése "Felhágó" volt. Ez a településrész is
szerepel a falu 1865-ös térképén. Utcái keskenyek, gépkocsival alig
járhatók. A telkek lényegesen kisebbek mint az ófalui részen. Épület
állománya nagyrészt a múlt század első feléből való, de ez a terület is
átalakulóban van. A területen belül nagy szintkülönbségek vannak.
Felső részén saját pincesora is van.
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Településközpont:
Páty mai főutcája a Rákóczi utca. E mellé és az ehhez kapcsolódó
területekre koncentrálódik a település központja. Itt találhatók a
legfontosabb intézmények, boltok egész sora is. A terület jelentős
átalakuláson ment át és ez az átalakulás ma is folytatódik. A két
világháború közt épült lakóépületek helyét más rendeltetések veszik
át, részben rendeltetés váltással részben új épületek építésével.

Kertváros 1:
Kertvárosias jellegű terület. Kialakulása a két világháború közt
kezdődött meg korábbi majorsági és kertes területeken. A terület
beépítése nagyrészt a 80-as évekig lezajlott. Az utcák kialakítása
során még nem takarékoskodtak a hellyel, mindkét oldalon jut hely a
zöldsávnak és az árkoknak is. A fasorok közt sok diófa van. Az
épületek részben szabadonállóak, részben oldalhatáron állnak, a ház
és az utca között előkert is van. A terület még komoly tartalékokkal
rendelkezik mivel a korabeli
beépítés lényegesen alatta marad
a ma megengedett beépíthetőségnek.
A
területre
a
földszintes sátortetős házak a
jellemzők, a hatvanas-hetvenes
évekig zömében ilyenek épültek.
A nyolcvanas években itt is
megjelentek az emeletes illetve
tetőtér beépítéses házak.
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Kertváros 2:
Szintén kertvárosias jellegű lakóterületek. Kialakulásuk nagyrészt
a 90-es években történt meg. Az utcák keskenyebbek, a telekméretek
kisebbek. A jellemző beépítés a tetőtér beépítéses lakóház. Az
épületek nagyrészt kihasználják a telek adta beépítési lehetőségeket.
Az utcák növényállománya mostanra kezd kialakulni, a fák kisebb
méretű díszfák. A még üresen álló telkek fokozatosan épülnek be. Az
épületek tömegformálása, megjelenése nagy változatosságot mutat.

Kertváros 3:
A legújabban létrejött lakóterületek. Épületállománya vegyes
képet mutat, a lakóházak között többlakásos társasházak is
megtalálhatóak. A terület jelentős része még beépítetlen, már most is
itt van a legtöbb építkezés. A legújabb épületek közt egyre több a
földszintes tetőtér beépítés nélküli megoldás, valamint egyre inkább
kihasználják azt a lehetőséget, hogy telkenként két lakást lehet
létesíteni.
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Pincehegy:
Páty ófalui részét délről határoló domb a Pincehegy nevet viseli.
Ennek oka, hogy a település pincéi pincefaluba tömörülve itt kaptak
helyet. A pincék többségénél azonban nem csak a pincerész épült ki,
hanem előtte komoly présházat is építettek. Az építmények nagy
része az 1800-as években épült, többön datált kő jelzi az építés évét.
A pátyi pincehegy présházai zártsorúan csatlakoznak egymáshoz,
több utcát is létrehozva. Homlokzatuk kialakítása igényes, az
ablakokat, kapukat többnyire faragott szegélykő keretezi. Szintén
igényes kialakításúak a részletek, a pinceszellőző kémények, az
ablakrácsok, a díszítő kőfaragványok, a kovácsoltvas vasalatok.
Az épületek őrzik és mai napig is sugározzák azt az építő tudást,
ízlést, igényességet, ami létrehozta őket. A homlokzatok aránya,
anyaghasználata, nemes anyagainak szép öregedése példaként
szolgálhat korunk emberének is. Fontos a terület egységes
arculatának megőrzése.
Mezőgazdasági kertes
területek:
Páty volt zártkerti területei ma
mezőgazdasági kertes besorolásban vannak. A területek nagyrészt
a falu korábbi gyümölcsös kertjei
voltak.
A
terület
jelentős
átalakuláson ment át, egyre
kevesebben használják a telkeket
eredeti
rendeltetésüknek
megfelelően.
Megindult
a
településrész
spontán
ellakósodási
folyamata,
ehhez
azonban a közműállomány nem
megfelelő.
Épületállománya
vegyes nagyon vegyes képet
mutat.
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Gazdasági területek:

Különleges területek:

A gazdasági területek a
település lakórészétől jól elkülönülve, többnyire az autópálya
mentén lettek kialakítva. Jelenleg
a rendelkezésre álló területek
kisebb
hányada
van
csak
kihasználva. A gazdasági területek
épületei
többségükben
logisztikai célokat szolgálnak, az
itt található épületek esetében
nagymértékben a funkció befolyásolja az épület megjelenését.

A
különleges
területek
nagyrészt
sport
tevékenységekhez kötődő településrészek.
Az adott funkciók igénylik a
nagyobb méretű és tömegű
épületek megjelenését. A terület
kisebb beépítettségű, az épületek
mellett
a
tevékenységhez
kapcsolódó műtárgyak és egyéb
kiegészítő
építmények
is
megtalálhatók a területeken. Több
erre a célra kijelölt terület még
beépítettlen, jelenleg
még
mezőgazdasági hasznosítás alatt
állnak.

Mezőgazdasági területek:

Erdő és természetközeli
területek:

A település beépítésre szánt
területeit
nagyrészt
mezőgazdasági területek veszik körbe.
A mezőgazdasági területeken
jellemző
módon
nagytáblás
gazdálkodás folyik. A terület egy
részén megengedett a korlátozott
beépítés
a
mezőgazdasági
tevékenységhez
kapcsolódóan.
Kisebb területeken a beépítés egy
részében megengedett
lakóépület építése is.

Páty
tájképét
medence
peremi fekvése határozza meg. A
települést Északról és Nyugatról
erdővel borított hegyek határolják.
A medencei részen patakok
futnak,
partjukat
nádasok,
füzesek, természetközeli területek
borítják . A település területén
több tó is található.

34

35

5. A TELEPÜLÉSKÉPI ÚTMUTATÓ - TELEPÜLÉSRÉSZEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK
Ófalu:
Páty történeti központja az ófalui rész a 18. századra már kialakult településmag. Mind a
telekosztás, mind a beépítés módja nagyrészt változatlanul megmaradt az évszázadok alatt.
Az épületállomány a területen részben átalakult. Új építés jellemző módon csak bontás
esetén lehetséges ezen a területen leginkább a meglévő épületek bővítésével,
átalakításával és felújításával lehet számolni . A nem lakó rendeltetésű épületek esetében
egyedi építészeti megoldásokkal kell a szövetbe illeszkedés követelményét teljesíteni, de
figyelembe lehet venni a lakó-épületekre vonatkozó ajánlásokat is.
Telepítés és tömeg
A telkek többsége viszonylag keskeny, ebből adódik az oldalhatáron álló beépítés,
hiszen így marad meg a legnagyobb összefüggő udvar, illetve kert a ház mellett. Ez arra is
lehetőséget nyújt, hogy autóval, gépekkel hátra lehessen jutni a ház mellett. Új ház építése
esetén mindenképpen az oldalhatáron vagy attól legfeljebb egy méterre álljon az oldalsó
telekhatárral párhuzamos hosszú épülettömeg.
Az ófalui részen az épületek túlnyomó többsége nyeregtetővel fedett hosszúház vagy a
szélesebb utcai homlokzatú négyzet illetve téglalap alaprajzú "kockaház". A régebbi építésű
szélesebb utcai homlokzatú épületek általában L alakúak. Új ház építése, vagy meglévő
bővítése során kerülendő a közel négyzetes, vagy az oldalsó telekhatárral nem
párhuzamosan elhelyezett alaprajz.
A házak legtöbbször előkert nélkül, vagy csak kisebb előkerttel csatlakoznak az utcához.
Új utcai épület építésekor az épület homlokzatát a szomszédos házak vonalába kell
illeszteni. Utcaképi szempontból nem kedvező, ha egy ház a sorból hátrébb ugrik.
Az épület utcai homlokzata oromfalas kialakítás esetén ne legyen túl széles.
Amennyiben egy-egy szélesebb telek lehetővé teszi, és nagyobb épületszélességet
szeretnénk, akkor az épület utcai homlokzatától hátrébb húzott keresztirányú épületrésszel T
-alakra egészíthetjük ki az alaprajzot. Ez meglévő épület bővítése esetén is jó megoldás. A
keresztirányú épületrész azonban ne legyen nagyobb, mint a fő tömeg. Szintén elfogadható
az L-alakban beforduló épülettömeg is, azonban a ház szélessége az L mindkét szárán
egyforma legyen. Az oldalhatáron álló falon oromfalat ne emeljünk, a ház formája is
fölöslegesen válik széttagolttá.
A gazdasági és melléképületek a főépület mögé kerüljenek, azok az építési helyről nem
lóghatnak le. Garázs ne kerüljön az utcafrontra, garázskapu ne nyíljon az utcai homlokzaton,
csak az oldalkert felől az épület hátsó részében.
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Magasság
Az ófalui részen a legtöbb lakóház
földszintes, egy részük tetőtér beépítéssel.
Vannak közöttük hagyományos, alacsony, kis
szélességű hosszúházak, és szélesebb sátortetős
szintén földszintes "kockaházak", amik legalább
az ereszmagasságukkal illeszkednek a régebbi
épületekhez. Az utcaképben megjelennek erősen
kiemelkedő tömegű, emeletes házak is.
Új ház építésekor gondolni kell arra, hogy a
sorba beilleszkedjen a ház magassága. A
kiugróan magas vagy lényegesen alacsonyabb
épülettömeg zavaró hatású. Meglévő épület
bővítése sem fogadható el úgy, hogy a földszint
fölé magas térdfallal vagy egy egész szinttel
megemelve kerül rá új tető, és ez az utcai
homlokzat
megemelkedését
eredményezi.
Amennyiben a tetőtér beépítése miatt térdfallal
megemelt tetőt szeretne az építtető, úgy a kicsit
magasabb ( kb. 50-90 cm-rel magasabb)
épületrészt az utcai homlokzattól mért 10 méter
távolságon túl lehet elhelyezni.

Tető
A legrégibb lakóházak hagyományos tetőformája az oromfal fölé nyúló egyszerű
nyeregtető. Későbbi épületeken a nyeregtető L - vagy T alakban kisebb nyeregtetőidommal egészül ki.
Ez a jelleg továbbra is megőrzendő, és a régebbi hagyományra való tekintettel a
kontyolás nélküli nyeregetetőt javasolt előnyben részesíteni.
A túlságosan tagolt tetőformálás kerülendő. Kerülendők azok a fő tömeghez ragasztott épületrészek is, amelyeket nem a befoglaló épülettömeg teteje, hanem attól
külön szerkezetű tető fed. A tető hajlásszöge 35° és 45° között legyen. Az utcai homlokzathoz nem csatlakozó épületrészeken, a fő épülettömegnek alárendelt, elsősorban
a hátsókerthez kapcsolódó épületszárnyakon (pl. terasz) elfogadható lehet a 35°-nál
alacsonyabb hajlású tető is. Manzárdtető vagy az ahhoz hasonló tört lejtésszögű tetők
nem elfogadhatók ebben a környezetben. Tornyok építése sem az egyszerű tetőidom
követelménye miatt, sem a tetőhajlásra vonatkozó követelmények miatt nem elfogadható.

35-45°

> 45°

< 35°
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Homlokzatképzés
Az ófalui részen az utcai homlokzat javasolt kialakítása a kis
szélességű oromfalas homlokzat. Az utcai oromfalas homlokzat
tagolását a lábazat, az ablakok és az ormot keretező vakolatkeret
adják. A hagyományos lakóházak utcai oromfalas homlokzatán
gyakran megjelenik még a tornác végénél az egyenes záródású
bejárati nyílás. A meglévő régi épületek felújításakor e homlokzati
elemek felújítása, szükség esetén visszaállítása fontos. Az utcai
homlokzaton fekvő téglalap alakú ablaknyílás nem elfogadható A
régi lakóházak kertre néző oldalhomlokzatán gyakran tornác fut
végig. Ez a kellemes átmeneti tér az új épületek esetében is javasolt.
Jó kapcsolatot adhat egy hátrébb kiszélesedő épületrész felé. Az
utcai homlokzat nem lehet hátsó bejárat jellegű, nem állhat egyetlen
hatalmas garázskapuból. Az utcai homlokzat ablakszemei és a
bejárati ajtó védett kialakítása adják meg a ház barátságos
megjelenését. Az falu területén az utcai homlokzaton garázskapu
elhelyezése nem javasolt. Szélesebb telek esetén ajánlott a garázst
hátra telepíteni, vagy az épület mellett, az utcára néző
főhomlokzattól kissé hátrább húzva elhelyezni. Ha garázs csak az
épület utca felőli oldalán helyezhető el, akkor a garázskapu nézzen
oldalra.
Anyagok, színek
A ófalui rész hagyományos és újabb épületei is nagyrészt
vakoltak. A régi oromfalas épületek közül több látszótégla felületű,
többnyire sárgás színű. A homlokzati felületeken előforduló
tagolások nyílászáró keretezések szintén vakolatból van kialakítva
még a látszótégla homlokzatú épületek esetében is.
Felújítás vagy új ház építése esetén a vakolt felületeknek kell a
meghatározónak lenniük a házon. A vakolt homlokzatok színei
legyenek telítettlenek és világosak. A legrégibb hagyománya a fehér
színnek van. Javasolt a fehérre festett vakolat vagy a meleg
földszínekbe hajló (sárgás, barnás, vöröses, szürkés) „tört fehér”
szín. Az utcai homlokzatvakolat felületét finom síkbeli kiemelésekkel
lehet díszíteni. Síkban tartott vakolt felületen az eltérő színekkel
történő osztás nem elfogadható. A vakolat felülete sima legyen, kis
szemcsenagyságú
anyagból
készüljön.
Az
erős,
durva
vakolattextúrák kerülendők.

Egyéb, a homlokzaton megjelenő anyagok elsősorban a
homlokzat vagy tömeg tagolásaként jelenjenek meg. A lábazat
legtöbbször csak színezésében tér el a homlokzat többi részétől. A
lábazaton a valódi terméskő illetve tégla felületet utánzó ragasztott
vékony felületek nem elfogadhatók.
A faszerkezetek szintén szép részletei lehetnek a
homlokzatnak. A tetőszerkezet látszó részei, ereszalja, széldeszka
stb. általában festettek, vagy pácoltak, szürkés, zöldes vagy barna
színnel. A festett faszerkezetek rikító színezése nem elfogadható.
Az épülettömeg tagolásával összhangban az „alárendelt”, azaz
a fő épülettömeget kiegészítő kisebb épületrészek eltérő homlokzati
burkolatot kaphatnak (pl. fa vagy kő burkolat). Az ófalun belül a
látszóbeton, üveg (nyílászárókon kívül) és fém használata az utcai
homlokzaton kerülendő. A hátra nyúló épületrészeken is csak
kiegészítő szerkezetként, kis mennyiségben alkalmazzuk!
A tetők mázatlan kerámiacseréppel fedettek, és ezt a jelleget
meg is kell őrizni. Meglévő épület felújítása és új épület építése
esetén is égetett kerámia cserépfedés a kívánatos. A cserép színe a
kerámia természetes színe lehet, élénk színű színezett cserepek
nem alkalmazhatók. A cserép textúrája is fontos a tető településképi
megjelenése szempontjából. A hornyolt cserép, egyenes vagy
hódfarkú végződéssel megfelelő, de a barát-apáca fedés és ehhez
hasonló mediterrán hangulatú, erősen domborodó elemekből
készülő fedés nem elfogadható. Fémlemezfedések természetes
(szürkés) színekben, kizárólag kiegészítő szerkezetként (pl. oromfal
és tetőfelépítmények fedése) jelenhetnek meg. Kiegészítő
épülettömeg kishajlású tetején a korcolt fémlemezfedés is
elfogadható. A táblás fémlemezfedések vagy a fő épülettömeg
bármilyen fémlemezfedése az ófalui részen nem elfogadható.
Szintén kerülendő a bitumenes lemez, szálcement és palafedések
minden formája.
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Mélyárok -Burgundia:
A településrészre teljes egészében az ófalui részre
megfogalmazott előírásokat javaslott betartani. Tekintettel arra,
hogy a területen a telkek mérete lényegesen kisebb, a terület
intezívebben beépített ezért itt új épület építése, meglévő
felújítása esetén az illeszkedésre fokozottan figyelni kell.
35-45°

> 45°

< 35°

Településközpont:
A terület vegyeshasználatú és az épületállomány vegyes
megjelenést
mutat.
Településképi
előírásokat
az
anyaghasználatra, színezésre és tetőalakításra és magassági
illeszkedésre lehet megfogalmazni.
30-45°

> 45°

< 30°
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30-45°

> 45°

< 30°

Kertváros 1.
A terület nagyobb része már beépült. Ezen a területen leginkább
a meglévő épületeket bővítik, alakítják át. Ennek megfelelően az átalakítások és új építkezések esetén alkalmazkodni kell a környezethez. Az épületek magastetős kialakításúak legyenek, a tető hajlás
szöge 30 és 45 ° között legyen. A tető hajlásszöge az épület kisebb
részén ettől eltérő is lehet. Kerülni kell a túl bonyolult tetőformákat.
Az épületek színezése során kerülni kell a túl élénk színek használatát. A tetőfedéseknél szintén kerülni kell a feltűnő, élénk színű
fedések alkalmazását.

Kertváros 2.
A terület egy része épült be, a foghíj telkek folyamatosan épülnek be.
Az épületek magastetős kialakításúak legyenek, a tető hajlás
szöge 30 és 45 ° között legyen. A tető hajlásszöge az épület kisebb
részén ettől eltérő is lehet. Az épületek színezése során kerülni kell a
túl élénk színek használatát. A tetőfedéseknél szintén kerülni kell a
feltűnő, élénk színű fedések alkalmazását.

Kertváros 3.
A legújabban beépülő részek esetében közvetlen épített környezet még nincs amihez alkalmazkodni kéne. Ugyanakkor az épületek
mivel a település szélén helyezkednek el a feltáruló faluképben fontos szerepet töltenek be. Színezésük során ennek megfelelően az
élénk színek használatát kerülni kell. Javasolt a magastetős épület
kialakítás, de ezeken a területeken a lapostetős épületek is megjelenhetnek. Ezzel együtt a területen belül lehetőség van arra is, hogy
egységes fejlesztésű területek a részterületükre egyedi előírásokat
fogalmazhassanak meg.

30-45°
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Pincehegy
A területen belül néhány présház helye áll csak üresen. A présházak helyi védelem alatt állnak, azokat elbontani nem lehet.
Új présház építése esetén teljes alkalmazkodásra törekedjünk.
Fontos, hogy az épület minden karakterében illeszkedjék a környezetéhez.
Meglévő présház homlokzatának felújítása esetén kerüljük a
Pincehegytől idegen anyagok és színek használatát.
A terület egységének megőrzése a legfontosabb feladat ezen a
településrészen. A felújítások során fokozott figyelmet kell fordítani
arra, hogy a meglévő értékek ne sérüljenek. A présházak homlokzatára, tetejére gépészeti berendezések kültéri egységei ne kerüljenek.
A területen kerítések ne épülhessenek, a meglévők létjogosultságát
érdemes felülvizsgálni.
Mezőgazdasági kertes területek:
Kisebb léptékű a kertgazdálkodáshoz kapcsoló gazdasági
épületek elhelyezése lehetséges
a területen. Az épületek anyaghasználata során a hagyományos
anyagokat kell előnyben részesíteni. Az épületek magastetősek
legyenek, a tető hajlászszöge 30
és 45° között legyen. A tetőfelület
kisebb részén el lehet térni ettől a
hajlásszögtől. Az épületek színezésénél kerülni a hivalkodó élénk
színeket.

30-45°

Gazdasági területek:
A gazdasági épületeknél a
funkcionális követelmények a
tömegekre, homlokzatokra nézve
meghatározóak. A gyakran megjelenő homlokzati fémburkolatok,
csarnokszerű tömegek komor
hatását a színek megfelelő megválasztásával, egyes épületrészek, a bejárat környezetének
igényesebb, egyedibb kialakításával és az épületek környezetében lévő burkolatok illetve növénnyel betelepített felületek kialakításával lehet oldani.
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Különleges területek:
A különleges területek jellemző módon nagy terület igényű
sportterületek építési övezete. Ennek megfelelően sportpályák ,
sportcsarnokok, lovassport esetén lovardák és állattartó épületek
elhelyezésére szolgál.
Az épületek színezésénél kerülni kell a túl élénk színeket, a tetők eset pedig a túl világos színeket.

Mezőgazdasági területek:
A mezőgazdasági területeken egy részén megengedett a beépítés és ezen belül néhány területen a lakóépület építése is. A gazdálkodás épületei jellemző módon nagyobb légterű és méretű épületek
lehetnek. Lakóépületek esetén mind anyaghasználatában, mind kialakításában a hagyományos lakóterületi részekhez kell alkalmazkodni, mind anyaghasználatban, mind tetőhajlásszögben. Az épületek színezésénél kerülni kell a túl élénk színeket, a tetők eset pedig a
túl világos színeket.

30-45°

Erdő és természetközeli területek.
Az erdő és természetközeli területeken a beépítés nem
megengedett, épülettömegek nem jelenhetnek meg a tájban, ezért
ezekre a területekre építési útmutatót nem lehet megfogalmazni.
Az erdei utak és ösvények mentén elhelyezhető egyszerű
építményekről, bútorokról lehet beszélni. Ilyenek az útirányjelző
tábla, a pihenőhelyek bútorzata, a térképet is tartalmazó információs
tábla, a pad, a piknikasztal, az esőház, magasles, forrásház, hidak.
Telepítésük során mind a helykiválasztás, mind a megformálás
tekintetében rendszerben érdemes gondolkodni, valamint az
egységes formavilág a cél. Alapvetően a természetes színében
meghagyott, fából készülő szerkezetek az elfogadhatók, esetleg fém
kapcsolatokkal, kiegészítő szerkezetekkel.
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Terepalakítás:
A településen vannak sík és lejtős területek is. Vannak olyan
telkek ahol az épület terepre illesztése könnyen megoldható,
vannak viszont olyan telkek is, ahol az épület elhelyezése csak
terepalakítással oldható meg.
Amennyiben a telek adottságai miatt szükséges a terepfelszín
megváltoztatása, ajánlott megoldás a lakóépület részleges bevágása a lejtős terepbe, és a kitermelt földmennyiség rézsűvel
csatlakozó leterítése az eredeti terepfelszínre. A szomszédos
telkek környezetében és a telekhatárokon ekkor sem lehet a
kialakult terep adottságokat meg-változtatni!
Nem elfogadható az olyan nagymértékű tereprendezés,
melynek következtében az épület teljes egészében terepfeltöltésre
kerülne, s ezáltal feltűnően kiemelkedne a szomszédos lakóházak
közül. Nem elfogadható az épület földbe vájása, ill. zavaróan
magas rézsűk és támfalak kialakítása sem az épület
környezetében.

Kerítések, kapuk:
A kerítés egyszerre teremt kapcsolatot a közterülettel, ugyanakkor
elválasztja azt az ingatlantól. A kertkapu a megérkezés, fogadás
kiemelt pontja. A kertkapu (kiskapu) és a gépkocsi kapu (nagykapu)
kialakításakor illeszkedjünk a kerítéshez, az épülethez és az
utcaképhez is. A kapu legyen hangsúlyos, de ne hivalkodó.
Kialakításakor alkalmazhatunk helyi hagyományos anyagokat,
megoldásokat.
A település egy részén az épületek homlokzatukkal az utcafronton
állnak. Az oldalhatáros beépítés következtében a lehatárolás szerepét
nagyrészt a kapuk szolgálják, ezáltal hangsúlyosabbá válik szerepük.
Indokolt esetben, például nagyforgalmú utak mentén elfogadható a
tömör kerítés is. Épített részt kialakítása során törekedjünk annak
igényes megjelenésére lehetőség szerint kialakítása illeszkedjék a
kapcsolódó homlokzathoz. Az adott településrész képéhez nem illő
anyagok (látszóbeton, natúr zsalukő, csempeként felragasztott kő és
téglaburkolat, stb.) használatát kerülni kell.
Hosszabb szakaszok esetében javasolt az áttört felületű kerítés
kialakítása, anyaga lehet fa, fém. A fémszerkezet egyszerű pálcákból
álljon, a faszerkezet gyalult, szélezett anyagból készüljön. A barokkos,
túldíszített fémszerkezet vagy a szélsőségesen igénytelen kerítés
kialakítás kerülendő. A lábazat és a pillér épülhet kőből, téglából vagy
betonból. A mezőgazdasági kertes területeken csak tömör lábazat
nélküli drótfonat kerítés vagy áttört léckerítés építhető.
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Kertek:
A kert az épített környezet része, életterünk szabadtéri része. A
kertek látványa a településkép szerves részét képezik, ezért javasolt a
tájra jellemző, elsősorban lombos fák és virágzó cserjék, évelők
ültetése. A jól megválasztott növények nemcsak a kertet, hanem
látványukkal település utcáit is díszítik.
A gyümölcsfák (pl. eperfa, alma, dió, birs), hárs, juhar vagy tölgy,
örökzöldek közül a tiszafa, borbolya félék a kert hangsúlyos pontjaira
ültetve, hosszú időn át a kert meghatározó növényei lesznek. Cserjék
közül jó választás többek között a rózsa, borbolya, labdarózsa,
mályva, hortenzia vagy orgona, melyek látványos virágzattal
díszítenek, míg a mogyoró, som, bodza sokoldalúan hasznosítható
növényei lehetnek a kertünknek.
Tájtól idegen megjelenésük miatt kerülendők a katonás sorba
ültetett tuják, egyéb oszlopos lombkoronát növelő vagy túlzottan
szabályos formára nyírt örökzöldek, melyek mesterséges látványt
keltenek. Szintén kerülendő az invazív fajok ültetése.
Előkertekbe, utcai zöldfelületekbe elsősorban díszítőértékkel
rendelkező virágos évelőket (pl. zsálya, harangvirág, füzény,
hagymások, mályva), szoliter cserjéket (pl. hortenzia, borbolya, rózsa)
telepítsünk.
Épület
mellé
ültetett fák,
cserjék
helyének
megválasztásakor vegyük figyelembe a ház homlokzati kialakítását,
nyílászáróinak elhelyezését. A kerti építményeket takarjuk, hogy az
épület jobban érvényesüljön. A régi épületek bővítése, felújítása során
fokozottan ügyeljünk a már meglévő fásszárú növényzet megóvására.
Szomszéddal közös telekhatárra ültetéskor ügyeljünk arra, hogy
megtartsuk a szükséges védőtávolságot. Ennek célja, hogy az
elültetett növény a szomszédos ingatlan tulajdonosát, használóját ne
zavarja, épületében kárt ne okozzon!
A kertek hátsó részét sok helyen növénytermesztésre használják
ami átmenetet képez a települést övező mezőgazdasági területekkel.
Az előkertben, oldalkertben és hátsókertben csak a közmű
becsatlakozás műtárgyai, a hulladéktároló és azok a kerti építmények
helyezhetők el, amelyek nem szolgálnak tárolásra. A közmű
becsatlakozások berendezéseit úgy kell elhelyezni, hogy az épület
utcáról nyíló látványát hátrányosan ne befolyásolják.
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Közterületek:
Közterületeink gondozott összképe nagyban meghatározza településünk arculatát. Pátyon a
közterületeknek sokféle változata van jelen. Vannak utcavonalra épített házak között futó tágas utcák,
kerítések között haladó földutak, szűkebb-tágabb teresedések, zöldterületek. Mindegyik esetben alapvető
követelmény, hogy a közterület közös használatot szolgál. Sokfelé látunk a ház, a kerítés előtt szépen
gondozott zöldfelületet, nyírt gyepet egy-egy szép fával vagy virágzó cserjével. Kerüljük a telkünk előtti
sáv teljes leburkolását.
A járófelületek, burkolatok kialakítása során a vízáteresztésre, a javíthatóságra, tartósságra és az
akadálymentességre egyaránt gondolnunk kell. A burkolat színében a visszafogott, semleges színeket
válasszunk.
Az utcák képéhez hozzátartoznak a csapadékvíz elvezetés árkai. Az egyre gyakoribbá váló
szélsőséges csapadék viszonyok miatt fontos szerepük van a vizek elvezetésében. Ezek az árkok
azonban nem arra valók, hogy a háztetőkről és a telken belüli burkolatokról ide vezessük a vizet. A háztól
a levegőben vagy a járdán át vezetett esőcsatornák rontják az utca képét és veszélyesek is. A kisebb
lejtésű utcákban füves árok, a meredekebb utcában szilárd fenékkel kialakított, energiatörő lépcsőkkel
tagolt árkot kell kialakítani.
Az árok fölött telkenként egy kocsibehajtót vezessünk át, és az ne legyen az indokoltnál szélesebb. A
kocsibehajtó lehet földdel fedett cső áteresz, továbbá beton vagy kő szerkezetű kis híd. Törekedni kell
arra, hogy az utcában egységes módon épüljenek meg.
A közterületen elhelyezett építmények, utcabútorok kiválasztása során törekedni kell a településen
belül egységes stílus, hangulat kialakítására.
Az utcák fásítása árnyékadó szerepük miatt mindenütt kívánatos, ahol elfér. A településen meglévő
fasorok pótlásánál a fasor egyedeivel megegyező fafaj ültetése, míg új fasor telepítése esetén őshonos, a
környezethez, környező növényekhez illeszkedő habitusú, méretű fajok választása ajánlott. A jó
faválasztással és ültetéssel elkerülhető a csonkolással kialakult fák csúnya látványa.
Fontos, hogy a felszín alatti vezetékek (víz, gáz, csatorna, elektromos áram, telefon és internet kábel)
tervezésekor, kialakításánál is gondoljunk a fák gyökereinek helyigényére.
Köztereink fontos részei az emlékművek, amelyek a háborúkban, forradalomban elesettekre, valamint
őseinkre, kiváló elődjeinkre emlékeztetnek bennünket. Gondozott környezetük az egész település
számára fontos és meghatározó.
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Reklámfelületek, feliratok:
Pátyon az épületeken megjelenő feliratok, cégérek leginkább az
alapfeladatok ellátó tevékenységekhez, szolgáltatásokhoz, valamint
kereskedéshez kötődnek. A meglévő reklámok a helyi üzleteket,
továbbá termékeiket népszerűsítik.
Újabb üzletek, szolgáltató egységek megnyitása esetén igény lesz
az üzletek cégtábláinak, üzlettábláinak, cégéreinek üzleti szempontból
hatékony megjelenése. Kialakításuk során azonban a településképi
szempontokat is figyelembe kell venni! A cégfeliratok, üzlettáblák ne
kerüljenek az épület tetőszerkezetére, hanem csakis az épületnek az
utcára néző homlokzat felületére. Új épület építése esetén a
reklámhordozó helye, kialakítása is legyen a terv része. A
homlokzatfelületnek kis részét fedje reklámhordozó. A reklámhordozó
kiterjedése, elhelyezkedése legyen összhangban a homlokzat
tagolásával, ne takarja el azokat, igazodjon a nyílásrendhez. A
reklámhordozó színe lehet élénk, figyelemfelhívó, de többféle szín
alkalmazása esetén törekedni kell a harmonikus színek
alkalmazására.
Reklámok kerítésen való elhelyezése esetén a reklámfelület
mérete korlátozandó oly módon, hogy az eredeti kerítés karaktere
maradhasson meg. Az önálló közterületen elhelyezett illetve
közterületről látszó reklámhordozók felületi méretét szintén korlátozni
szükséges.
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Épületre szerelt műszaki berendezések:
Az épületgépészeti berendezések, mint például a parapetkonvektor, szerelt égéstermék elvezető, légkondicionáló berendezés
kültéri egysége és kifolyója vagy egyéb technikai berendezések, mint
például parabolaantenna, mérő és fogadó szekrények épületeken való
elhelyezése nagy odafigyelést igényelnek. Utcai, valamint utcáról is
látható oldalhomlokzatokon való megjelenésük településképi
szempontból zavarók lehetnek, az utcaképet rombolják. Ezért
ezeknek a közterület felőli homlokzaton, tetőfelületen való elhelyezése
nem elfogadható. A közterületről látható oldalsó homlokzatokon is
érdemes gondoskodni e berendezések takarásáról.
A vezetékek (telefon, villany, gáz) homlokzaton való vezetése és a
faláttörések során gondoskodni kell arról, hogy a meglévő homlokzati
tagozatok ne sérüljenek meg.
A napelemek, napkollektorok elhelyezése során törekedni kell
arra, hogy a településképi szempontból fontos területeken csak a tető
egy részét foglalják el.
Oldalhatáron álló beépítés esetén az épületgépészeti
berendezések kültéri egységeit úgy kell elhelyezni, hogy azok a
szomszédot ne zavarhassák.
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Sajátos építmények:
A sajátos építmények körébe
az
energiaellátás
és
az
elektronikus hírközlés építményei
és műtárgyai tartoznak.
A vezeték nélküli elektronikus
hírközlés építményei a tájképet
jelentősen
befolyásoló
létesítmények,
melyek
elhelyezése
során
különös
figyelmet kell fordítani a megfelelő
telepítési
helyszín
megválasztására,
a
tartó
szerkezet
és
kapcsolódó
építmények tájba illesztésére.
Az energia ellátás és a
vezetékes hírközlés műtárgyai és
a vezetékek a településképet és
az
utcaképet
erőteljesen
befolyásolják. Rendezetlenségük
környezetükre is kihat. A meglévő
földfeletti vezetékes hálózatok
tovább
építésénél,
újak
kiépítésénél törekedni kell az
igénybe vett terület gazdaságos
használatára,
valamint
a
faállomány megóvására.
Óvni
kell a faállomány lombozatát és
gyökereit. A lombozat aránytalan
és indokolatlan megcsonkítása
nem elfogadható.
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A sajátos építmények számára nem alkalmas területek:
Pátyon a vezeték nélküli elektronikus hírközlés építményei közül az önálló tartószerkezetre telepített
antenna számára a belterület északi része nem alkalmas. Belterületen közterületen álló közvilágítást
szolgáló oszlopra, az oszlop magasítása nélkül azonban lehetséges az antennatelepítés.
Adótornyok elhelyezése ezen kívül nem ajánlott védett természeti területen, tájképvédelmi területen,
valamint olyan területeken, ahol a szerkezetek takarását biztosító tájelem nem található. Nem javasolt
olyan tereprendezési munkálatokat igénylő elhelyezés sem, amely a táj esztétikai adottságait kedvezőtlen
módon megváltoztatná.
A vezetékes elektronikus hírközlés és villamos energia ellátás föld feletti légvezetékeinek
elhelyezésére nem alkalmas területek: a település helyi értékvédelem alá vont területe, a műemlékek
környezete, a természetvédelmi oltalom alatt álló területek, a tájképvédelmi terület övezetei.
Ezeken a területeken föld feletti elosztóhálózat rekonstrukciója és új hálózatépítés csak föld alatti
elhelyezéssel kivitelezhető.

A sajátos építmények számára elsősorban alkalmas területek:
A vezeték nélküli elektronikus hírközlés építményei számára elsősorban alkalmas területek a
belterület határhoz közel eső általános mezőgazdasági területek és a belterület határához közel eső
gazdasági terület.
Amennyiben technikai feltételek engedik, az antennákat a telepítés körzetében már meglévő, alkalmas
objektumokra (pl. más szolgáltató meglévő tornya) javasolt elhelyezni.
Újonnan létesítendő vezeték nélküli elektronikus hírközlés tartószerkezet elhelyezése számára olyan
terület javasolt, amely nem védett természeti terület, nincs benne a tájképvédelmi övezetben, valamint
ahol megfelelően magas takaró növényzet már megtalálható, így a tartószerkezet tájba illesztéséhez a
környezeti feltételek már adottak.
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