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Bevezetés, köszöntő 
 
 

A településképi arculati kézikönyv (továbbiakban: kézikönyv) a 
településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján a 
település természeti és épített környezete által meghatározott 
településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának az 
eszköze. 

A kézikönyv ennek megfelelően igyekszik feltárni és ismertetni Vajta 
arculati jellemzőit és értékeit, amelyek egyben javaslatok, 
iránymutatások is a településképhez illeszkedő építés kialakítására. 

A kézikönyv a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 12. melléklet szerinti tartalommal 
készült. 
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A település bemutatása, általános 
településkép, településkarakter 
 
Vajta  elsősorban  a  63.  számú  főútról  közelíthető  meg.  A  település 

Székesfehérvártól  57  km,  Sárbogárdtól  20  km  távolságra  található.  A 
szomszédos Cecén a 63. és 61. számú főutak találkoznak,  így Vajta közúti 
közlekedése is jónak mondható. 
A települést érinti a Rétszilas ‐ Szekszárd – Bátaszéket érintő vasútvonal.  
A település méretéből adódóan alapszintű települési funkciókat lát el. 
A település népessége972 fő. (2016. évi adat) 
 

A település története 
 
A  település  és  környéke  már  ősidők  óta  lakott  helynek  számít.  A 

bronzkorból és a  római korból  is kerültek elő  leletek Vajta közigazgatási 
területéről.  
A települést először a Gesta Hungarorum említi a 13. században. A török 

uralom  idején  is  lakott  hely  volt  Vajta,  a  1572‐73.  évi  adófizetők 
összeírásakor  említik  a  települést.  A  törökök  elűzése  után  délszlávok 
lakták a települést, bár 1702‐ben „csak” pusztaként említik a területet.  
1715‐ben Zichy János vezetésével  letelepítési program  indult. 1785‐ből 

származik az első megbízható adat Vajta népességét illetően, amely ekkor 
571 fő volt. A település életét 1945‐ig a Zichy család nagybirtoki rendszere 
határozta  meg,  majorsági  központokkal.  1948‐ban  az  államosítással 
megváltoztak  a  birtokviszonyok,  a  település  igazgatásilag  Cecéhez 
tartozott. 
A  rendszerváltozást  követően  az  elmúlt  évtizedekben  a  település 

igyekszik  megtalálni  identitását,  kitörési  pontjait,  amelyhez  megfelelő 
földrajzi‐, természeti adottságokkal, kulturális örökséggel rendelkezik. 
 

A településszerkezet 
 

A település a Sárvíz vizenyős területeitől keleti irányban alakult ki. A 
templom és környezete, valamint a fő utca (ma Petőfi S. utca) kétoldali 
beépítése  alkotta a településmagot kezdetben, amelyet az I. katonai 
felmérés térképe is ábrázolt már. 
 

 
 
                   Vajta belterülete a I. katonai felmérés idején (1780-1784) 
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                        Vajta a II. katonai felmérés idején (1806-1869) 
A  II.  katonai  felmérésen  (1806‐1869)  már  ábrázolták  a  temetőt, 

valamint a központban található nagyobb épületeket és a főbb utcák (pl. 
Petőfi S. utca, Ady E. utca)  lakóházait. 
A település déli oldalán építették a későbbiekben a Zichy kastélyt, amely 
nagy kerttel  rendelkezett,  így a hagyományos  településszerkezet mellett 
megjelent egy ettől különböző települési szövet.  
Az elmúlt évtizedekben alakult ki a termálfürdő területe, amely a kezdeti 
fejlesztések után nem fejlődött tovább. 

A  jelenlegi  településszerkezet  a  településmagból,  a  Zichy  kastély  és 
környezetéből, a később kialakult utcákból, a temető és környezetéből, a 
Rákóczi telepből, valamint a termálfürdő és környezetéből tevődik össze. 
Vajta fő tengelyét továbbra is a fő utca (Petőfi S., Kossuth L. utcák) képezi. 
A  településközponttól  északi  irányban  található  a  Rákóczi  telep  néhány 
utcája tervezett kisméretű telkekkel, kis tömegű épületekkel. A központ és 
a Rákóczi  telep  közötti  területen  található  a  temető,  valamint  egy nagy 
füves beépítetlen terület.  
A település külterületét a nagy kiterjedésű erdőterületek, a vízfolyások a 
Sárvízzel és a szántóterületek alkotják. 

 
Vajta belterülete az ingatlan‐nyilvántartási térkép alapján 
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Általános településképi jellemzők 
 
Vajta  fő  utcája,  az  utcáról  látható  házsorok,  a  településközpont  a 

templommal,  a  temető,  valamint  a  Zichy  kastély  és  a  Zichy‐Wenckheim 
kastély épületegyüttese jelentik a településkép meghatározó elemeit. 
Déli irányból a fő utca nyugati oldalán a Zichy kastély és parkja látható, 

ahonnan a településmag felé haladva tárul fel a fő utca, jellemzően nagy, 
tágas keresztmetszettel. A templom és környezete, valamint a Szabadság 
tér  és  környezete  a  Wenckheim  kastéllyal,  a  községházával  jelenti  a 
településközpontot, ahonnan a település többi utcája szétágazik.  
Fentiek alapján elmondható, hogy a településnek 3 fő pólusa van: délen 

a  Zichy  Kastély,  északi  irányban  a  termálfürdő,  középen  pedig  a 
településmag. Fenti részeket összekapcsolja a fő utca. 
A fő utcával (Petőfi S. u.) párhuzamosan keleti irányban húzódik az Ady 

Endre  utca,  amely  a  Petőfi  utcához  képest  helyenként  szűkebb 
keresztmetszetű.  Az  Arany  J.,  Váci  M.  utcák,  valamint  a  termálfürdő 
környezetének  utcái  tervezettek,  szabályosan  kialakítottak.  Az  utóbbi 
évtizedekben  viszont  a  településen  nem  alakultak  ki  egyidőben  épült 
lakóházak által alkotott utcaképek.  
A település többi utcája szabálytalan vonalvezetésű és keresztmetszetű, 

találhatóak  közök,  gyalogutak  is.  Az  Árpád  és  Puskin  utcák  nagy 
keresztmetszettel  rendelkeznek,  ahol  tér,  közkert  kialakítására  is  jutna 
terület. 
 

fotókat beletenni 
településképeket fotózni, templommal, utcákkal stb 
 

A síkvidéki jellegnek köszönhetően a település utcáról utcára haladva 
ismerhető meg. 
A település épületeinek nagy részét lakóházak és a lakóingatlanhoz 
tartozó gazdasági, melléképületek alkotják. A lakóépületeket 

jellemzően az oldalhatárra, vagy attól „csurgótávolságra”, azaz 0,5 – 1 
m közötti távolságra telepítették az oldalsó telekhatártól. A házak nagy 
része földszintes, de az utóbbi évtizedekben kétszintes épületek is 
létesültek. Jellemzően a lakóházak mögött létesítették a gazdasági 
épületeket, de néhány esetben a főépülettel szemben is építettek 
kisebb tömegű épületeket. 
A kastélyok épületei, az intézmények, a templom kialakítása 
természetesen tömegformálásában, kialakításában eltér a 
lakóépületekétől. 

Az utcaképek jellemzően egységesek, csak néhány esetben szakítja 
meg egy-egy eltérő tömegű, magasságú, más tetőformával kialakított 
épület az egysége összhatást. 

A település tájkarakterét a síkvidéki és domborzati adottságok 
változatossága, a természeti környezet, valamint az emberi 
beavatkozások határozzák meg. 

A tájszerkezet természetes elemei a domborzati formák, amelyek 
Vajta esetében a keleti részen található buckákkal tagolt formákat 
jelenti. A település nyugati része síkság. További jellegzetesség az 
erdőterületek nagy aránya, amelyek nagyrészt Vajta déli oldalán 
találhatóak.  

A Sárvízzel szomszédos területeken látható a legjobban a 
külterületen az emberi beavatkozás, ahol egyre nagyobb arányban 
termőföldeket alakítottak ki a természetes környezet 
visszaszorításával. 
Ennek ellenére napjainkban is találunk a vízfolyásos területeken 
mocsaras foltokat, legelőket, amely a táj jellegzetes alkotóeleme. 
A tájban a települési belterület jelenik meg művi beavatkozásként, 
valamint a vonalas infrastruktúra elemei (utak, vasútvonal). 
 

 
a környezetről, a tájról fotó  
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Örökségünk, a településképi szempontból 
meghatározó építészeti, műemléki, táji és 
természeti értékek, településképi 
jellemzők 
Vajta természeti, épített környezeti, kulturális örökségi  értékei 
jelentősek. 

Műemlékek 
A település legjelentősebb építészeti örökségét a műemlékek jelentik, 
amelyek nagyban befolyásolták a településszerkezet alakulását, 
valamint a településkép legmeghatározóbb elemei napjainkban is.  

A műemlékek közül a római katolikus templom, valamint a Zichy-
Wenckheim kastély épületegyüttese a település központi részén 
helyezkedik el, amelyek köré lakóházak, intézmények szerveződtek.  
A Zichy kastély épülete a település déli részén található, a 
hagyományos településszerkezettől elkülönülve. 

A település déli részén, a főút nyugati oldalán található a szabadonálló, 
U alaprajzú, kontyolt nyeregtetős, volt Zichy kastély épülete. A kastélyt 
gr. Zichy Aladár építtette, Pollack Mihálynak a szőnyi kastély számára 
1815-ben készített tervei alapján 1923-ban (építész: Havel Lipót, 
berendező: Schmidt Miksa). 1945 és 1990 között iskola és 
gyermekotthonként funkcionált az épület, amelyet a 2000-es évek 
elején kezdtek helyreállítani. Jelenleg amerikai protestáns egyház 
főiskolájaként működik. Az átalakítás, felújítás során a még meglévő 
eredeti épületbelső részleteket megtartották. 
A kastély hatalmas gondozott parkkal rendelkezik. 
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A római katolikus templom a településközpontban található, a Petőfi 
S. u. keleti oldalán.  

Az épületet 1771-ben kezdték el építeni. Az építkezés 3 ütemben 
valósult meg: az első ütemben a mai sekrestye rész készült el, majd a 
templom többi része. A hosszú, keskeny templomkert parkosított. 

               
 

A volt Zichy-Wenckheim kastély szintén a település központi részén 
található, a főút nyugati oldalán. Az 1800-as évek körül épült Zichy 
család első vajtai kastélya összetett alaprajzú, földszintes épület, 
amelyet többször átépítettek. A 20. század második felétől több 
funkciója is volt az épületnek, jelenleg a főépületben a községi óvoda 
működik. A melléképületeket napközi konyhaként, raktárként 
használják. A víztorony egységes kiképzésével, egyedi tömegével a 
templom mellett a központ karakteres vertikális eleme. 
 
 

A műemlékeken kívül Vajtán találhatóak helyi védelemre érdemes 
objektumok, amelyek a település értékes kulturális örökségéhez 
tartoznak. Ezeket az építményeket a 2016-ban készített 
örökségvédelmi hatástanulmány mutatja be részletesen. A helyi 

védelemre érdemes építmények között lakóházak, szobrok, keresztek, 
emlékművek találhatóak, jellemzően a település belterületén.  

  
Helyi védelemre érdemes jellegzetes épületek, építmények 
példái 
 

 
 

Lakóház (Ady E. u. 42.) 
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Lakóház (Petőfi S. u. 23.) 

 
Emlékmű a Szabadság téren 

 

Helyi védelemre érdemes építmények Vajtán 
Helyrajzi szám Utca, házszám Megnevezés 

304 Temető kereszt 

319/1, 319/2 Szabadság tér lakóépület 

365 Ady E. u. 42. lakóépület 

537 Ady E. u. lakóépület 

560/5 Szabadság tér emlékmű, Margit kút 

561/3 Petőfi S. u – Dózsa 
Gy. u. csatlakozás 

Nepomuki Szent János 
Szobor 

724 Petőfi S. u. 23. lakóépület 

726 Petőfi u. 19. lakóépület 

727 Petőfi S. u. 17. lakóépület 
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Helyi védelemre érdemes építmények térképe 

Táj és természeti értékek 
Vajta jelentős táj és természeti értékekkel rendelkezik.   
Természeti értékek azon területeket érintik, ahol az emberi kéz nyoma 
csak minimális mértékben látható.  
A településen Natura2000 nemzetközi védelem alatt álló hálózathoz 
tartozó Tengelici homokvidék néven jelölt kiemelt jelentőségű 
természet megőrzési terület található. 
Ezen felül az országos ökológiai hálózat övezete is érinti a települést. 
Ennek része az ökológiai folyosó, amely Vajta nyugati részén található 
és jellemzően a Sárvíz-csatorna menti területeket foglalja magába. 
Magterület Vajta esetében a külterület déli részén található 
erdőterületeket érinti. 
Tájképvédelmi terület a település déli oldalán található területeket 
érinti, amelybe a természeti értékek és a Zichy kastély és parkja is 
beletartozik. 
 A nemzetközi vagy országos természeti oltalom alatt álló értékeken 
kívül több védelemre méltó fa is található. Ezek a fák jellemzően a 
kastélyok parkjaiban találhatóak. 
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A volt Zichy kastély parkja 

 
A volt Zichy-Wenckheim kastély környezete 

Településképi szempontból meghatározó, 
eltérő karakterű területek lehatárolása, a 

településkép, arculati jellemzők és 
településkarakter bemutatásával 

 

Vajta község az alábbi eltérő karakterű egységekre bontható: 
- jellemzően családi házas lakóterület; 
- termálfürdő és környezete; 
- volt Zichy kastély területe 
- településközpont 
- beépítetlen terület, külterület. 

 
Vajta településképi szempontból meghatározó területe: 

- településközpont 
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Jellemzően családi házas terület 
A lehatárolás a település belterületének nagy részét foglalja magába. 
Ide tartoznak a családi házas ingatlanok, kisebb szolgáltató funkciók, 
közterületek. A jellemzően földszintes lakóházaknak, az oldalhatáros 
beépítési módnak köszönhetően nagyrészt egységes utcaképek 
alakultak ki, amelyet helyenként megtör néhány 2 szintes, a többitől 
eltérő tömegű, kialakítású épület, amelyeket az elmúlt évtizedekben 
létesítettek.  
Az utcák a síkvidéki adottságoknak megfelelően szélesek, 
szakaszonként fásítottak. 
A Puskin utcától indulva a temetőtől keleti irányban található egy nagy 
kiterjedésű füves terület, amely a lakótelkek kertjein kívül a település 
zöldfelületi részének lényeges elemévé válhat parkosítással.  
A település jellegzetes, hangulatos házai a 19. század végén, a 20. 
század elején épültek, amelyek nagy részét lebontották, vagy 
átalakították. Néhány megmaradt népi lakóépület bemutatásával lehet 
jellemezni a település múlt század eleji egységes arculatát. 
A vajtai népi lakóházat kis előkerttel, jellemzően az északi oldalhatárra, 
vagy attól 1 méter körüli távolságban építették. A lakóházak mögött 
létesítették a gazdasági épületeket a főépülettel egy tömegben, vagy 
attól különállóan. Néhány esetben a lakóházzal szemben építettek kis 
tömegű, nyári konyha jellegű épületeket. 
A lakóépületet utcára merőleges nyeregtetővel építették. A lakóház 
utcai homlokzatát több féle módon alakították ki. Elterjedtek voltak a 
vakolt homlokzati felületek deszkázott, motívumos oromfallal. Az utcai 
homlokzat elterjedt nyílásrendje 2 ablak, valamint tornácajtó, vagy 
tornácnyílás volt. 
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Az udvari homlokzat meghatározó eleme az oszlopos tornác. A 
tornácoszlopok jellemzően falazott kivitelben készültek. A vakolt 
homlokzati felületek mellett vegyesen, vagy teljes felületen 
téglaarchitektúrás kiképzés is található. 

fotót beletenni 

Termálfürdő és környezete: 
A belterülettől északi irányban található a termálfürdő és az 
üdülőházak, hétvégi házak területe. A fürdő jelenleg használaton kívül 
van, ami miatt az üdülőházas területek sem fejlődnek tovább. A 
területen karakteres építészeti kialakítás nem található. 

fotót beletenni 

Volt Zichy kastély területe 
A volt Zichy kastély a település déli oldalán található, amely hatalmas 
parkjával, főépületével a település egyik fő pólusát jelenti. A kastéllyal 
szemben, a fő út keleti oldalán a lovarda helyezkedik el nagy területen.  
A kastély épületét a 2000-es évek elején állították helyre és jelenleg 
amerikai protestáns egyházi tulajdonban lévő iskola működik benne. 
A volt kastély és parkja műemléki védelem alatt áll, ahol az esetleges 
építési tevékenységek az épületek értékeinek megóvása mellett 
történhetnek. 

 

fotót beletenni 

Településközpont 
A településközpont a Szabadság teret és azt körülölelő épületeit jelenti. 
A központ leghangsúlyosabb eleme a kastély épületegyüttese. A 
térhatároló épületek funkció szerint is változatos képet mutatnak. 
Lakó-, szolgáltató, intézményi funkciók is találhatóak a központban, 
amelyekhez az épület kialakítása, tömegformálása is igazodott.  
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A településkép minőségi formálására 
vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató, 
közterületek településképi útmutatója – 
utcák, terek, közparkok, közkertek 
 

A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások a 
településközpontra vonatkoznak elsősorban, tekintettel arra, hogy 
településképi szempontból meghatározó terület itt került lehatárolásra. 

Az ajánlások természetesen a település egészére figyelembe vehetők.  

Magassági arányok 
A központban elhelyezkedő lakóházak földszintesek és a terepszinttől 
kis kiemeléssel építették azokat. 
Az intézmények épületei is földszintesek, ahol az épületek tömegeiből 
adódóan a tetőtér beépítés jobban elképzelhető. 
Helyi védelemre érdemes épületnél a szomszédos épületek, valamint 
az értékes épület telkén létesülő új épület, illetve bővítményének 
tetőgerince ne legyen magasabb.  

Alkalmazandó tetőhajlásszög 
Az alkalmazandó tetőhajlásszög a meglévő épületek 
tetőhajlásszögéhez igazodjon, új épület, épületszárny építése esetén 
jellemzően 40 -45 fok közötti. 

Megfelelő telepítés, tömegformálás 
A településközpontban az épületek telepítése a Szabadság térre 
szerveződik, gyakran előkert nélkül építették azokat. Új épületnél, vagy 
meglévő épület bővítésénél előkert nélkül is javasolt építeni. 

Az előkert mélységi mérete általában 2 - 5 méter között változik a 
településen a hagyományos beépítésű telkeknél, illetve méretével a 
környezetéhez igazodik. 

A lakóépületek, illetve a tér kisebb tömegű épületei általában az 
oldalhatáron állnak, vagy attól kis mértékben eltartottak. Az épületeket 
hosszanti irányban a meglévő épület folytatásaként célszerű bővíteni, 
amennyiben a telek adottságai lehetővé teszik. Új épületnél javasolt 
legalább 1 méter csurgó távolság megtartása az oldalsó telekhatártól. 
A központi tér épületeinél a meglévő épület bővítése L alakban is 
lehetséges, akár előkert megtartása nélkül is. 
Helyi védelemre érdemes épületnél, amelynek szélességi mérete nem 
haladja meg a 8 m-t és az utcai homlokzat értékes, valamint az utca 
tengelyére merőleges kialakítással létesült, akkor keresztszárnnyal 
történő bővítés esetén a főépület utcai homlokzatától legalább 8 m 
távolságban javasolt indítani a bővítményt, amelynek traktusszélessége 
legfeljebb 8 m. 
A 8 m épületszélességnél kisebb szélességű épületeket nyeregetővel, 
illetve csonka kontytolt nyeregtetővel javasolt kialakítani. 
8 m-nél kisebb szélességű épületek utcai homlokzatát oromfallal, vagy 
tűzfallal, illetve csonkakontyolással javasolt kialakítani. Ezeket az 
épületeket, amennyiben utcai homlokzatuk nem képvisel építészeti 
értéket, L alakban, az utcával, közterülettel párhuzamosan is javasolt 
kialakítani a telekadottságok, funkció helyigényének függvényében.  
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A tetőtérben kerülendő erkély, terasz jellegű épületrészek kialakítása. 
Az utcai homlokzaton erkély, loggia kialakítása kerülendő – 
épülettömegtől, épületszélességtől, funkciótól függetlenül. 
 
Középületeknél, illetve 8 m-nél szélesebb tömegű épületeknél utcával 
párhuzamos tetőgerincet javasolt kialakítani elsősorban. 

Épületek színezése, anyaghasználat 
 
Az épületek homlokzatait vakolt felülettel, illetve tégla architektúrás 
kiképzéssel javasolt kialakítani. Ezen felül a vajtai népi lakóépület 
jellegzetességéből kiindulva – deszka oromfal – látszó fa homlokzati 
felületek alkalmazása is lehetséges. 
A tetők héjazati fedésénél javasolt az égetett agyagcserép, a 
természetes pala, sík korcolt fémlemez fedés használata. 

Kerítések kialakítása 
A kerítések kialakításánál az áttört jellegre kell törekedni. Lábazatos, 
pillérek közti kovácsoltvas, vagy lécbetétes kerítések kialakítása 
javasolt.  

Utcák, terek, közparkok, közkertek, fasorok 
A település utcáinak nagy része lehetővé teszi fasorok telepítését.  

A nagyobb keresztmetszetű utcák alkalmasak nagyobb lombú fafajok 
telepítésére is, de itt is gondolni kell arra, hogy a felnőtt faegyedek 
lombkoronája ne lógjon bele az utak űrszelvényébe, valamint ne 
akadályozzák a légvezetékeket. Ezen felül a gyalogos, kerékpáros 
közlekedési sávokban, a járdáknál a fák alsó ágai legalább 2,2 m 
magasságtól induljanak.  

Kerülni kell az örökzöld, illetve tujafélék telepítését, amelyek a téli 
időszakban sem engedik át a fényt, így gátolják az épületek 
benapozását. 

A  Puskin utcát és a temetőtől keleti irányban fekvő füves területet 
javasolt parkként kialakítani. A terület nagyságából adódóan  a mai 
elvárásoknak megfelelő játszótér, valamint szabadtéri színpad, sétány 
is kialakítható. 
Az Arany J. u, a Dózsa Gy. u, az Ady E. utcák által közre zárt terület 
szintén alkalmas közkert kialakítására. 
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Jó példák bemutatása: épületek, építészeti 
részletek (ajtók, ablakok, tornácok, 
anyaghasználat, színek, homlokzatképzés), 
kerítések, kertek, zöldfelületek kialakítása 

A településen a 19. század végén, 20. század elején épült népi 
lakóépületek és gazdasági épületeik, valamint a kastélyok épületei 
képezik Vajta épített örökségének nagy részét. A helyi karaktert képező 
épületek legnagyobb részét átalakították, elbontották, így napjainkra 
csak elszórtan található néhány ilyen épület, illetve eredeti 
épületrészlet. 

A fejezetben bemutatott példák szemléletformáló jellegűek, amelyeknél 
az eredeti tömegalakítás, homlokzatképzés, épületrészletek 
tekintendők követendő, illetve az építészeti kialakítást ösztönző 
elemeinek, amelyek a tervezés kiindulási pontjául szolgálhatnak. 

Utcai homlokzatok jellemzői 
- Utcai homlokzat jellemző nyílásrendje népi lakóépületeknél: 2 

osztott üvegezésű ablak  + tornácajtó, vagy tornácnyílás; 
- Utcára merőleges kialakítású nyeregtető, helyenként 

csonkakonty; 
- deszkázott, motívumos oromfal kiképzés; 
- vakolt homlokzati felületek általában fehér, szürke, sárga 

színben; 
- homlokzati felületek tagolása vakolatsávokkal; 

- homlokzati vakolatdíszek eltérő színezése; 
- téglaarchitektúrás homlokzat; 
- vakolt ablakkeretezések, függőleges, vízszintes vakolatsávok, 

vakolatdíszek; 
- polgárias jellegű épületeknél utcára merőleges nyeregtető, 

nagyobb épülettömeg 
 

 
Utcai homlokzat (Ady E. u. 42.) 
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    Téglaarchitektúrás utcai homlokzat (Petőfi s. u. 23.) 

 

 
                               Polgári jellegű homlokzat (Petőfi S. u. 17.) 
 

  Tornácajtó, ablak fotózása, beillesztése az anyagba !!! 

 
Deszkázott oromfalas utcai homlokzat 
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Deszkázott oromfal kialakítás részlete 

Udvari homlokzatok jellemzői 
 

- tornác: általában mellvéd nélküli, egyenes záródású, oszlopos 
tornáckialakítás 

- tornácoszlopok jellemzően falazott kivitelben 
 

 
                          
 

 
Falazott tornácoszlop 

 

Petőfi S. u 23 alatti házról jobb részletképek – tégla 
tornácpillér stb 
pilléreket nézni, fényképezni!!!! 
 
Kerítés az utcafronton 
 

- áttört jellegű kerítések: lábazat nélküli deszkakerítés, vagy 
deszkabetétes, illetve kovácsoltvas kerítéselemek lábazattal 
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Lábazat nélküli deszkakerítés fa kerítéspillérekkel 

kerítéseket, részleteket fényképezni 
más jellegűeket is beletenni 
 
Melléképületek, gazdasági épületek 
 

- Jellemző telepítési módok: 
 jellemzően a lakóépületek mögött egybeépítve, vagy attól 

különállóan telepítve 
 a lakóépülettel szemben kis tömegű, nyári konyha jelelgű 

épületek telepítése 
- jellemzően nyeregtetős, illetve félnyeregtetős épületkialakítás. 

- vakolt, vagy látszó tégla homlokzati felületek; ezt megnézni, 

fotókat készíteni melléképületekről 
 

Jó példák bemutatása: sajátos 
építményfajták, reklámhordozók, egyéb 
műszaki berendezések 
 

sajátos építményfajtákról fotó, kép –közlekedési, hírközlési, közmű, 
energia ellátási, vízellátási, vízgazdálkodással kapcsolatos építmény 

 

 

 

 

 


