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BEVEZETŐ

Az építészetet szokás megfagyott zeneként 
emlegetni. És valóban nagyon sok hasonlóságot 
találhatunk egy zenemű és az építészet között. Az 
építészet sokszínűségét adja a változatos utcák, 
terek, épületek sokasága, mint egy zenekar-
ban a sokféle hangszer: vonósok, fúvósok, ütős 
hangszerek. Ugyanakkor, ha ezek egymásra 

tekintet nélkül zenélnek, lehet külön-külön még 
szép dallam is, amit játszanak, az összkép hamis. 
Ugyanígy a házak is lehetnek eltérőek egymástól, 
más rendeltetésűek, de ha nincsenek tekintet-
tel egymásra, zavaros, élhetetlen környezetet 
alakítanak ki.



A kézikönyv segítség kíván lenni: a 
település bemutatásával, az értékek megis-
mertetésével és az útmutató résszel tárja 
fel az épített környezet szépségeit. Bevezeti 
az olvasót az építészeti értékek tárházába, 
hogy olyan házat tudjon építeni,ami való-
di büszkeséggel töltheti el, és a település 
képéhez illes kedik, azt ízléssel viszi tovább. 
Az ajánlások nem tekinthetők  ötelező jel-
legűnek, a céljuk nem a tervezési szabadság 
megkurtítása, uniformizálása, hanem ép-
pen a valós értékek megismertetése, a 
sokféle izgalmas lehetőség feltárása. Az 
unalomig másolt, giccses, sokszor import 
klónok helyett a település karakteréhez il-
leszkedő választási lehetőségek bemutatá-
sa, a nem diktált, hanem valódi szabadság 
megismertetése. A kézikönyv nem egy 
merev, lezárt egész, hanem nyílt, folyam-
atos hozzászólást és változtatást lehetővé 
tevő kezdeményezés kíván lenni, ahogy a 
település története sem befejezett, hanem 
folyamatosan továbbíródik. Ezért, ha újabb 
szép  ház  születik, az bekerülhet, sőt be is 
kell, hogy kerüljön a könyvbe, hogy ezáltal 
büszke lehessen rá építtetője, tervezője, 
kivitelezője és a település egyaránt. Egy 
ház elválaszthatatlan kapcsolatban  van 
környezetével, szomszédaival, településével. 
Valódi gyümölcse  edig csak vannak a kapc-
solatnak van, ahol a felek egymást megis-
merik, szeretik és békében élnek egymással. 
Igaz ez az emberi kapcsolatoktól a zenén át 
egészen épített környezetünkig.

Településképi Arculati Kézikönyv





TELEPÜLÉSTÖRTÉNET

A község neve egy 1379. évi határjárási jegyzőkönyvben fordul 
elő először, majd 1383-ban az Óbudai káptalan jegyzőkönyvé-
ben is szerepel. 1579-es török kincstári adatok szerint házain-
ak száma 42, lakosainak száma 177 fő. A község valószínűleg 
a törökök hatására az eredeti helyéről a főúttól távolabb eső, 
védettebb völgybe települt át és jelenlegi helyén 1851-ben 
Berki-Puszta néven említik a krónikások. A törökök kiűzése 
után települt be újra és hozzátartozik még Vörösharaszt puszta 
is, de az 1715-1720-as évi összeírásokban nincs följegyezve. 
Szent Mihály tiszteletére ajánlott kápolnáját a Bodonyi család 
építette az 1700-as években. Régi templomának csak a helyét 
ismerjük, a faluhely dűlőben volt, ahol helyét sokáig egy fak-
ereszt őrizte. Pusztaberki mezőgazdasági adottságai közepe-
sek, a lakosság nagy része évszázadokra visszamenőleg föld-
művelésből élt, de a helyi termelőszövetkezet megszűnésével 
munkalehetőség a községben szinte alig volt, ezért a fiatalok a 
közeli nagyobb települések és a főváros ipari ágazataiban hely-
ezkedtek el. Ezzel együtt sokan elköltöztek a faluból.







Pusztaberki község Nógrád megye nyugati részében található. 
Budapesttől 55 km-re a Börzsöny és a Cserhát hegységek 
közötti völgyben helyezkedik el, különösen szép vidéken. 
Kiválóak a természeti adottságai, mert fekvésénél fogva egy 
völgykatlanban fekszik, teljesen körbe veszik lombhullató és 
tűlevelű erdők. Ennek köszönhetően igazán tiszta és egészséges 
a levegője, szép a környezete. A Börzsöny hegységből eredő 
Derék-patak átöleli a települést, amely az Ipoly folyóba torkol-
lik.
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NAPRAFORGÓ VENDÉGHÁZ
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MÁRIA SZOBOR
Mária szobor a temető kertjében

FALUTÖRTÉNETI MÚZEUM
A falutörténeti múzeum épülete a foc-
ipálya nyugati végében szimmetriájával 
öleli át a területet
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I. kategória

ÁTALAKULÓ/ÚJ TELEPÜLÉSRÉSZ
OLDALHATÁRON ÁLLÓ BEÉPÍTÉS

A területen régi, esetleg összevont, vagy újonnan kialakított 
telkeken jellemzően szabadon álló beépítést kell alkalmaznunk. 
Az utcára merőleges fő-tetőgerinc itt is jó megoldás. A tető 
hajlásszögének 25-35 fok közöttit érdemes választani. Így nem 
árnyékoljuk le a saját és szomszédunk kertjét, gazdaságosan 
kihasználható geometriájú tetőtér alakul ki, valamint a déli 
tetőfelületre épített napelemek a lehető leghatékonyabban 
tudnak működni. A településkép egységességét őrizni segít, ha 
a ház oromzattal fordul az utca felé, és nem kontyolt tetővel. 
Keresztbe beforduló épületszárnyat csak kellően széles telek 
esetén érdemes alkalmazni, ott is meggondolással: ne vágja ketté 
a kertet első és hátsó kertre. A kertes házak elengedhetetlen 
kelléke a megfelelő méretű tároló. A telkünk rendben tartása 
könnyebb, ha a tárolók, kiegészítő épületrészek a főépülettel 
összhangban, azzal együtt tervezve alakulnak ki. 
Ugyanez igaz a kerítésekre. Az utcai kerítésnél érdemes a 
környezet szép példáit megfigyelni, azok nyomán mai módsze-
rekkel, friss hangulatú, de illeszkedő kerítést tervezni, építeni. 
A teljesen tömör, átláthatatlan utcai kerítés kerülendő. Az old-
alsó és hátsó kerítések rejtettebbek, mégis érdemes átgon-
dolni anyagukat, zártságukat. A nyitottabb, átlátszóbb kerítés 
nem csak a jószomszédi kapcsolatokat segíti, de naposabb, 
levegősebb lesz a kertünk és szabadon élvezhetjük a nagyoroszi 
táj egybefüggő látványát. A szabadon álló beépítés előnye, hogy 
a házunkat minden oldalról a saját kertünk veszi körül, így min-
den irányba szabad ablakot nyitni. Éljünk vele, nyissunk meg-
felelő méretű ablakokat a kertünkre! Ne habozzunk teraszokat 
építeni, azokra széles teraszajtókat nyitni! Ha belső tereinket 
kitárjuk a kert felé, akkor úgy érezhetjük, hogy a kert is a lakás 
része!



I. kategória

TELEPÍTÉS

Telepítésnél mindenképpen érdemes az esésvonallal párhu-
zamosan vagy merőlegesen építkezni, igyekezve minél 
kevesebb tömegre reduálni az épületünket. Nagyoroszi 
dűlős területeinél a terep lejtős, így terepalakításnál ezzel 
számolnunk kell. Nem elfogadható az épület földbevájása, 
az így kialakuló mélyedésben az esővíz összegyűlik, a kert 
rosszul használható. Nem elfogadható továbbá a ház teljes 

kiemelése sem, mivel így a ház feltűnő platóra kerül, kie-
melkedik szomszédai közül. Jó megoldás a terepalakításnál 
a családi ház részleges bevágása. Az így kitermelt földdel 
feltölthető egyenesre a telek, kevés földet kell megmozgat-
ni. Kiváló megoldás továbbá, ha az épület eleve terepbe il-
lesztve épül, így kapcsolata a környezetével jó, a földmunka 
minimális.



TETŐFORMA

Átalakuló/új településrész

Az új településrészen lévő családi házak tetőformája változatos. Új házak építésénél a szomszédok 
figyelembe vételével lehet illeszkedni. 
Amennyiben az építési telek körül kialakult egy tördelt tetőformájú házakból álló utcakép, úgy oda ne 
egyszerű nyeregtetős épület kerüljön, hanem a szomszédokhoz hasonló tördelt tetőformájú. 
Amennyiben az építési telek körül egyszerű tetőformájú épületek állnak, úgy oda ne tördelt tető-
formájú épület kerüljön, hanem a többi épülethez hasonló egyszerű tetőformájú.



I. kategória

MAGASSÁGOK ÉS HAJLÁSSZÖG

Hasonló magasságú családi házak Nagyoroszi átalakuló új településrészén. A meglévő épületek közé épülő új 
házaknak hasonló magassággal kell épülniük mint környezetük. A túl magas házak nem illeszkednek Nagyoro-
szi új településrészébe. Az átalakuló új településrészein a családi házak magassága közel azonosnak kell len-
niük.



Átalakuló/új településrész

Az  átalakúló településrészén a családi házak tetőhajlásszöge közel azonos. A meglévő épületek közé épülő új házaknak 
hasonló tetőhajlásszöggel kell épülniük, mint környezetüknek. A  túl magas illetve túl alacsony hajlásszögű tetővel 
rendelkező épületek nem tudnak illeszkedni a településrész utcaképébe.



I. kategória



HOMLOKZAT, SZÍNEK, ÉS KERÍTÉS

Átalakuló/új településrész

Az épületeink burkolása, vakolatának színezése, megmunkálása mindig is kedvelt tulajdonosi eszköz volt a 
településeken. Használjuk bátran, de figyeljünk a végső összképre! A túldíszített, túlszínezett épület hamar elveszí-
ti érdekességét, és utána inkább zavaróan hat a nyugodt, tiszta településképben. A jól megválasztott burkolat nem 
csak a hangulatot, hanem az épület védelmét is szolgálja. Nagyoroszi történeti településrészének színvilága vál-
tozatos, mégis megfigyelhető egy visszafogott illeszkedés, hasonló anyag és színhasználat. A település történeti 
részén a meglévő épületek  színvilágához illeszkedő új épületek építése ajánlott.  Nem elfogadható a feltűnő és 
kirívó színhasználat, a rikító színű fémlemez fedések és burkolatok. 

Az épületek megjelenését és hangulatát a nyílászárók nagyban befolyásolják. A zárt épülettömeggel így nyitunk 
a külvilág felé, ezért nem mindegy, milyen módon tesszük ezt. A hagyományos nyíláskialakítás a történeti 
településrészen jól megfigyelhető: két szárnyú, jellegzetesen két vagy három osztatú ablakok, utcai homlokzaton 
szimmetrikus kialakítással. A történeti településrészen hosszanti kialakítású, keskenyebbnek tűnő ablakokat 
figyelhetünk meg. Új ház építésekor érdemes körüljárni a környéket, és ihletet meríteni, hogy az otthonunk minél 
jobban bele tudjon simulni környezetébe, ezzel is gazdagítva az utcaképet.

Ezeken a településrészeken történeti részein az áttört kerítések kívánatosak, tömör és nem átlátható megoldások 
nem elfogadhatóak.



I. kategória

POZITÍV PÉLDÁK



Átalakuló/új településrész



ÁLTALÁNOS TELEPÜLÉSRÉSZ
SZABADONÁLLÓ BEÉPÍTÉS

II. kategória



Általános településrész

Az általános településrészen olyan épületeket találunk, 
melyek már nem kötődnek szervesen a történeti 
településrészhez, többnyire a múlt század végében 
épültek az épületei, és elmondhatjuk, hogy általános 
szabadonálló beépítéssel telepítették őket.
Ez a terület a legnagyobb kiterjedésű, és 
viszonylagosan is ez jellemzi a település képét. Itt is 
ugyanazok a szabályok érvényesek, mint az átalakuló 

településrészt. Leginkább a tetőhajlásszögek 25-35° 
között készülnek, az oromfal  az utcával párhuzamos 
és a telken szabadon mozognak. Mégis fontos 
megemlíteni, hogy ahogyan máshol is itt is törekedni 
kell a már meglévő homlokzati- és utcaképekhez való 
viszonyulásra, és ihletet érdemes venni a szomszédos 
épületekről, amelyekkel szimbiózisban szükséges az új 
épületünket elhelyezni. 



TELEPÍTÉS

II. kategória

Az általános településrészen a családi házak telepítése  za-
badon álló, a telken belüli elhelyezkedése az utcára párhu-
zamos és merőleges rendszerű. Az átalakuló, új település-
részeken nem elfogadható, ha egy ház az utca vonalától 
elforgatott rendszerbe van telepítve Nagyoroszi átalakuló 
településrészén a családi házak telepítése akkor megfelelő, 

ha az utcával, a telek utcafronti részével párhuzamos. Az 
épület a telek utcafronti részéhez közelebb épüljön meg, 
így marad mögötte hely egy védett kertrész kialakítására. 
A telek közepére való telepítés nem ajánlott, mivel így az 
épület körül csak a telek teljes körbezárásával alakítható ki 
védett kert, ami nem kívánatos.



TETŐFORMA

Általános településrész

Ezen a településrészen lévő családi házak tetőformája változatos. Új házak építésénél a szomszédok 
figyelembe vételével lehet illeszkedni. 

Amennyiben az építési telek körül kialakult egy tördelt tetőformájú házakból álló utcakép, úgy oda ne 
egyszerű nyeregtetős épület kerüljön, hanem a szomszédokhoz hasonló tördelt tetőformájú. 

Amennyiben az építési telek körül egyszerű tetőformájú épületek állnak, úgy oda ne tördelt tető-
formájú épület kerüljön, hanem a többi épülethez hasonló egyszerű tetőformájú.



MAGASSÁGOK ÉS HAJLÁSSZÖG

II. kategória



Általános településrész

Hasonló magasságú családi házak Pusztaberki átalakuló új településrészén. A meglévő épületek közé épülő 
új házaknak hasonló magassággal kell épülniük mint környezetük. A túl magas házak nem illeszkednek Pusz-
taberki új településrészébe. Az átalakuló új településrészein a családi házak magassága közel azonosnak kell 
lenniük.

Az  átalakúló településrészén a családi házak tetőhajlásszöge közel azonos. A meglévő épületek közé épülő új házaknak 
hasonló tetőhajlásszöggel kell épülniük, mint környezetüknek. A  túl magas illetve túl alacsony hajlásszögű tetővel 
rendelkező épületek nem tudnak illeszkedni a településrész utcaképébe.



HOMLOKZAT, SZÍNEK, ÉS KERÍTÉS

II. kategória

Az épületeink burkolása, vakolatának színezése, megmunkálása mindig is kedvelt tulajdonosi eszköz volt a 
településeken. Használjuk bátran, de figyeljünk a végső összképre! A túldíszített, túlszínezett épület hamar elveszí-
ti érdekességét, és utána inkább zavaróan hat a nyugodt, tiszta településképben. A jól megválasztott burkolat nem 
csak a hangulatot, hanem az épület védelmét is szolgálja. Pusztaberki történeti településrészének színvilága vál-
tozatos, mégis megfigyelhető egy visszafogott illeszkedés, hasonló anyag és színhasználat. A település történeti 
részén a meglévő épületek  színvilágához illeszkedő új épületek építése ajánlott.  Nem elfogadható a feltűnő és 
kirívó színhasználat, a rikító színű fémlemez fedések és burkolatok. 

Az épületek megjelenését és hangulatát a nyílászárók nagyban befolyásolják. A zárt épülettömeggel így nyitunk 
a külvilág felé, ezért nem mindegy, milyen módon tesszük ezt. A hagyományos nyíláskialakítás a történeti 
településrészen jól megfigyelhető: két szárnyú, jellegzetesen két vagy három osztatú ablakok, utcai homlokzaton 
szimmetrikus kialakítással. A történeti településrészen hosszanti kialakítású, keskenyebbnek tűnő ablakokat 
figyelhetünk meg. Új ház építésekor érdemes körüljárni a környéket, és ihletet meríteni, hogy az otthonunk minél 
jobban bele tudjon simulni környezetébe, ezzel is gazdagítva az utcaképet.

Ezeken a településrészeken történeti részein az áttört kerítések kívánatosak, tömör és nem átlátható megoldások 
nem elfogadhatóak.



Általános településrész



POZITÍV PÉLDÁK

II. kategória



Általános településrész



TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSRÉSZ
OLDALHATÁRON ÁLLÓ BEÉPÍTÉS

III. kategória



Történeti településrész

A történeti településrészen, ahol történetileg kialakult 
oldalhatáron álló beépítést kell alkalmaznunk, 
javasolt az utcára merőlegestetőgerinc és a közvetlen 
környezetben jellemző tetőhajlásszög alkalmazása. 
Ez ellemzően 25-35 fok közötti. Azért is érdemes 
ilyen tetőt alkalmazni, mert így nem árnyékoljuk le 
a saját és szomszédunk kertjét, illetve gazdaságosan 
kihasználható geometriájú tetőtér alakul ki, valamit 
a déli tetőfelületre esetlegesen épített napelemek 
a lehető leghatékonyabban tudnak működni. A 
településkép egységességét őrizni segít, ha a ház 
oromzattal fordul az utca felé, és nem kontyolt 
tetővel. Utcával párhuzamos gerincű utcai szárnyat 
csak ott érdemes építeni, ahol a környező épületek 
már ilyenek. Keresztbe beforduló belső épületszárnyat 
csak kellően széles telek esetén érdemes alkalmazni, 

ott is meggondolással: ne vágja ketté a kertet első 
és hátsó  kertre. A kertes házak elengedhetetlen 
kelléke a megfelelő méretű tároló. A telkünk 
rendben tartása könnyebb, ha a tárolók, kiegészítő 
épületrészek a főépülettel összhangban, azzal együtt 
tervezve alakulnak ki. Ugyanez igaz a kerítésekre. Az 
utcai kerítésnél érdemes a környezet szép példáit 
megfigyelni, azok nyomán mai módszerekkel, friss 
hangulatú, de illeszkedő kerítést tervezni, építeni. A 
teljesen tömör, átláthatatlan utcai kerítés kerülendő. 
Az oldalsó és hátsó kerítések rejtettebbek, mégis 
érdemes átgondolni anyagukat, zártságukat. A 
nyitottabb, átlátszóbb kerítés nem csak a jószomszédi 
kapcsolatokat segíti, de naposabb, levegősebb lesz a 
kertünk.



TELEPÍTÉS

III. kategória

Az átalakuló új településrészen a családi házak telepítése  zabadon álló, a telken belüli elhelyezkedése az 
utcára párhuzamos és merőleges rendszerű. Az átalakuló, új településrészeken nem elfogadható, ha egy 
ház az utca vonalától elforgatott rendszerbe van telepítve Pusztaberki átalakuló településrészén a családi 
házak telepítése akkor megfelelő, ha az utcával, a telek utcafronti részével párhuzamos. Az épület a telek 
utcafronti részéhez közelebb épüljön meg, így marad mögötte hely egy védett kertrész kialakítására. A 
telek közepére való telepítés nem ajánlott, mivel így az épület körül csak a telek teljes körbezárásával 
alakítható ki védett kert, ami nem kívánatos.



TETŐFORMA

Történeti településrész

A településrészen lévő családi házak tetőformája egyszerű. Új házak építésénél a szomszédok figyelemb vételével kell illesz-
kedni. Amennyiben az építési telek körül kialakult egy nyeregtetős házakból álló utcakép, úgy oda ne tördelt tetőformájú 
épület kerüljön, hanem a szomszédokhoz hasonló nyeregtetős tetőformájú. Amennyiben az építési telek körül sátortetős 
épületek állnak, úgy oda ne tördelt tetőformájú épület kerüljön, hanem a többi épülethez hasonló tömegű és tetőformájú.



MAGASSÁGOK ÉS HAJLÁSSZÖG

III. kategória



Történeti településrész

Hasonló magasságú családi házak Pusztaberki átalakuló új településrészén. A meglévő épületek közé épülő 
új házaknak hasonló magassággal kell épülniük mint környezetük. A túl magas házak nem illeszkednek Pusz-
taberki új településrészébe. Az átalakuló új településrészein a családi házak magassága közel azonosnak kell 
lenniük.

Az  átalakúló településrészén a családi házak tetőhajlásszöge közel azonos. A meglévő épületek közé épülő új házaknak 
hasonló tetőhajlásszöggel kell épülniük, mint környezetüknek. A  túl magas illetve túl alacsony hajlásszögű tetővel 
rendelkező épületek nem tudnak illeszkedni a településrész utcaképébe.



HOMLOKZAT, SZÍNEK, ÉS KERÍTÉS

III. kategória

Az épületeink burkolása, vakolatának színezése, megmunkálá-
sa mindig is kedvelt tulajdonosi eszköz volt a települése-
ken. Használjuk bátran, de figyeljünk a végső összképre! A 
túldíszített, túlszínezett épület hamar elveszíti érdekességét, 
és utána inkább zavaróan hat a nyugodt, tiszta településkép-
ben. A jól megválasztott burkolat nem csak a hangulatot, ha-
nem az épület védelmét is szolgálja. Pusztaberki történeti 
településrészének színvilága változatos, mégis megfigyelhető 
egy visszafogott illeszkedés, hasonló anyag és színhasználat. 
A település történeti részén a meglévő épületek  színvilágához 
illeszkedő új épületek építése ajánlott.  Nem elfogadható a 
feltűnő és kirívó színhasználat, a rikító színű fémlemez fed-
ések és burkolatok. 

Az épületek megjelenését és hangulatát a nyílászárók nagyban 
befolyásolják. A zárt épülettömeggel így nyitunk a külvilág felé, 
ezért nem mindegy, milyen módon tesszük ezt. A hagyományos 
nyíláskialakítás a történeti településrészen jól megfigyelhető: 
két szárnyú, jellegzetesen két vagy három osztatú ablakok, 
utcai homlokzaton szimmetrikus kialakítással. A történeti 
településrészen hosszanti kialakítású, keskenyebbnek tűnő 
ablakokat figyelhetünk meg. Új ház építésekor érdemes 
körüljárni a környéket, és ihletet meríteni, hogy az otthonunk 
minél jobban bele tudjon simulni környezetébe, ezzel is 
gazdagítva az utcaképet.

Ezeken a településrészeken történeti részein az áttört 
kerítések kívánatosak, tömör és nem átlátható megoldások 
nem elfogadhatóak.



Történeti településrész



POZITÍV PÉLDÁK

III. kategória



Történeti településrész



BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
SZABADONÁLLÓ BEÉPÍTÉS

IV. kategória



Beépítésre nem szánt területek

A mezőgazdasági-, vagy tájképvédelmi jelentőségű 
településrészeken fokozott körültekintéssel kell 
minden beavatkozást (építést és területhasználatot) 
megvalósítani. Általánosan javasolt a területek 
beépítetlen jellegének megtartása a már kialakult és 
értéket képviselő építmények karakterének megóvása 
mellett. Az értékes tájkarakter megőrzését szolgálja 
a területhasználat és a telekszerkezet hosszú távú 
megőrzése. A tájképvédelmi jelentőségű területeken 
reklámfelület elhelyezésére szolgáló önálló építmény, 

felszíni elektromos hálózati vagy hírközlési elem vagy 
építmény elhelyezése nem ajánlott. Gondoljunk az 
éjszakai fényszennyezésre is, a világítás kialakítása 
során csak lefelé világító megoldásokat alkalmazzunk.
Az előírásoknak megfelelően ezeken a területeken 
csupán a telek egy töredékét lehet beépíteni, és 
ott is törekedni kell arra, hogy alacsony szintszámú 
épületet/épületeket építsünk és lehetőleg egymáshoz 
közel telepítsünk, hogy minél kisebb beavatkozást 
kelljen a védett területen eszközölnünk.



TELEPÍTÉS

IV. kategória

Törekednünk kell arra, hogy a területen jól optimalizáljuk a  mezőgazdaságra hasznos területeket, és az 
épületünk lehetséges telepítésének helyét. 

Célszerű úgy alakítanunk, hogy az amúgy is fás-gyümölcsös területhez fűzzük hozzá az épületünket, így 
enyhíthetjük a házunkat érő időjárási terheket, és a művelésre szánt területünkön is kényelmesen tudunk 
dolgozni.

Nem ajánlott a terület magas növényzettel való körbekerítése, mert ezzel korlátozzuk a belső légáramlatok 
kiszellőzésének folyamatát, és leárnyékolunk további felületeket.

Igyekezzünk infrastruktúrálisan összekapcsolni, de funkcionálisan mégis szétvalasztani épületeinket, 
így amellett, hogy könnyebben körbejárhatóak az épületeink, és az egész terület, több fény is bejut az 
egységeinkbe. Igyekezzünk minél egyszerűbb tömegeket kialakítani, így elkerülhetjük a bonyolult sze-
rkezetek kialakítását, emiatt az esetleges javítások is könnyebben eszközölhetőek.



TETŐFORMA

Beépítésre nem szánt területek

Kerüljük a bonyolult tetőformák kialakítását, és inkább törekedjünk a tapasztalat alaján több évszázadon 
át kifejlődött népi építészet által jól ismert tetőformák kialakítására, mint a nyeregtető, félnyeregtető, 
sátortet, és kontyolt sátortető. Ezek letisztult és ideális megoldást nyújtanak ezen építmények lefedésére, 
és a településképi jelentőséggel is bírnak.



SZÍNEK

IV. kategória

Ezeken a területeken is, ahogyan a többi területre is vontkozóan már leírtuk, a természetes színek és anyagok 
használata kötelező. Könnyítsük meg a dolgunkat, és használjunk helyben található anyagokat-színeket, me-
lyekkel nem csupán az ökológiai lábnyomunkat csökkenthetjük, de könnyebben asszimilálhatjuk épületünk, 
melyet környezete könnyebben és gyoprsabban fogad majd be.



POZITÍV PÉLDÁK

Beépítésre nem szánt területek



TELEPÜLÉSKÉPI ÉRTÉKEK ÉS KÖVETENDŐ PÉLDÁK

Településképi értékek



és követendő példák



Településképi értékek



és követendő példák



Településképi értékek



és követendő példák



GSPublisherVersion 0.32.100.100

Pusztaberki településen nincsenek nagy köztéri reklámfelületek,
melyek megjelenése nem is ajánlott. A településen belül egységes,
letisztult többnyire fa szerkezet  tájékoztató táblák vannak. Az
egységes tájékoztat táblák a település arculatának fontos része.



GSPublisherVersion 0.32.100.100

Intézmények esetleges megnevezésének feltüntetése a kerítésen, homlokzaton
javasolt. Vakolt megoldásokkal. Az épületek díszít  elemei is lehetnek ha
ízlésesen választjuk meg ezeket a feliratokat, logókat.



IMPRESSUM

Pusztaberki Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

Székhely:  2658 Pusztaberki, Kossuth út 23.
Postacím:   2658, Pusztaberki, Kossuth út 23.
Telefonszám: 35/592-022
Faxszám: 35/592-022 
E-mail cím: info@pusztaberki.hu
Honlap cím:  www.pusztaberki.hu

Településtörténeti információk:  Pusztaberki Önkormányzata
Ábrák:  Lechner Tudásközpont
Szöveg:   Lechner Tudásközpont, Szántó Zsófia, Ulmann István
Képek:  Szántó Zsófia, Ulmann István 
Betűtípus: Miso

Készült Pusztaberki Önkormányzatának megbízásából 
a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényhez kapcsolódóan.

MiniszterelnökségMiniszterelnökség
Építészeti és Építésügyi

Helyettes Államtitkárság



Településképi Arculati Kézikönyv | Pusztaberki | 
2017


	1
	2
	3
	4a
	4b
	5



