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1. KÖSZÖNTŐ
Tisztelt Borsodnádasdi Polgárok!
Tisztelt Érdeklődők és Építkezők!
Az Országgyűlés a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényében Településképi Arculati Kézikönyv készítését írja elő minden magyar
település számára. A kézikönyvekben szükséges megfogalmazni a településképi identitást, majd ezt követően a partnerek bevonásával, valamint helyi
szabályozással meg kell határozni a településkép fejlődési irányát, a hagyományokon alapuló, de a jövőképet is tartalmazó fejlesztések formáját.
Borsodnádasd településképi arculati kézikönyve abból a célból került megalkotásra, hogy településünk környezeti kultúrája és épített öröksége
megóvásra kerüljön, valamint a sajátos településképünk fejlesztése környezethez illő módon történhessen.A kézikönyv építészeti szemléletformáló célt
szolgál, és a településképi rendelet megalapozó dokumentuma. Azoknak készült, akik megbízóként, építtetőként, befektetőként beruházni, építeni, saját
házaikat bővíteni, felújítani szeretnék Borsodnádasd városában, vagy érdeklődőként, építész tervezőként szeretnének tájékoztatást kapni a település
építészeti karakteréről, táji környezetéről és a település által jónak tartott illeszkedő példákról, amik már megvalósultak. Nem utolsó sorban magunknak,
borsodnádasdiaknak is készítettük ezt az összefoglaló anyagot, hogy felhívjuk a figyelmet településünk szépségeire, építészeti és természeti örökségére,
különlegességeire.
A Településképi Arculati Kézikönyv a település bemutatásával kezdődik, történelmi kialakulásán, a településszerkezet történeti fejlődésén át, az épített

és természeti örökségek számbavételével, majd a településképi szempontból maghatározó eltérő karakterű területek bemutatásán keresztül ismerteti
meg az olvasót a város mára kialakult arculatával. A kialakult településkép megőrzése és hagyományőrző fejlesztése érdekében megfogalmazott ajánlások
nem tekinthetők kötelező jellegűnek, céljuk a valós értékek megismertetése, a sokféle izgalmas lehetőség feltárása és nem a tervezési szabadság
korlátozása, uniformizálása. A kézikönyv Jó példák fejezete, mint a településen fellelhető, ajánlásokat alátámasztó példatárnak tekinthető, bővítése közös
feladatunk.
Tisztelettel:
Kormos Krisztián
polgármester
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2. BORSODNÁDASD BEMUTATÁSA
Borsodnádasd címere egy álló, háromszögletű, kék színű, arannyal
gallérozott katonai pajzsot ábrázol, amelynek arany mezejében
nádszálak, kék mezejében pedig jobb oldalon arany ék és kalapács,
bal oldalon pedig arany kettős kereszt lebeg. A pajzson zárt katonai
sisak található, arany koronával a tetején, amelyből három arany
búzaszálat közrefogva két arany sólyomszárny emelkedik fel. A sisak
tetejéből kiindulva a pajzs két oldalát vörös-ezüst foszlányok díszítik,
a pajzs alatt pedig szalag lebeg Borsodnádasd felirattal. A pajzs
gallérozása által létrehozott mesteralak a Vajdavárra utal, míg a
kettőskereszt a település templomának a védőszentjére, Szent
István királyra, az az ék és kalapács, mint ősi bányász-jelkép pedig
arra fejlődésre, amely Borsodnádasd életében a bányászaton
alapuló iparnak köszönhető.
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A TELEPÜLÉS FEKVÉSE

Borsodnádasd, a Heves-borsodi dombság, az Upponyi hegység és a
Bükkhát találkozásánál, Borsod-Abaúj Zemplén megyében, azon
belül is az Ózdi járásban található, a járási székhelytől délnyugatra
fekszik. Természetföldrajzi elhelyezkedéséből adódóan, nagyon
kedvező helyzetben van, ugyanis három megye határának közelében
fekszik, ami a térségi kapcsolatok kialakítása szempontjából kiváló.
A Heves megyehatárhoz közvetlenül kapcsolódik, Eger közúton 35
km-re található. A 25. számú forgalmi úton keresztül érhető el északi
irányban a járási székhely Ózd, majd közúton 75 kilométerre a
megyeszékhely Miskolc városa is. A szlovák-magyar névleges
határátkelőhely 27 kilométerre található. Salgótarján közúton 60
kilométerre található.

Borsodnádasd bemutatása

Mivel a települést dombok-hegyek veszik körbe, magas az erdőborítottság. Területe a Tarnavidéki Tájvédelmi Körzet része, a Bükki Nemzeti Park
pedig közvetlen környezetében található. A már ismert és közkedvelt turisztikai desztinációk, mint például Szilvásvárad és Szarvaskő, 30 km-en
belül elérhetők mind közúton, mind gyalogosan, túrázva. Fontos olyan kapcsolódási pontokat keresni, amelyek alkalmassá teszik a területet a
turisták/túrázók célpontjává, bekapcsolódva így a környék turisztikai vérkeringésébe.
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A TELEPÜLÉS TÖRTÉNETE

A terület már ősidők óta lakott hely, a
település nevével először egy 1210-ben
keltezett okiratban találkozhatunk Nádasd
formában. Lakói a gazdag szellemi és tárgyi
kultúrájú barkó népességhez tartoznak, akik a
középkorban
földműveléssel

állattenyésztéssel,
és

erdőgazdálkodással

foglalkoztak.

Döntő változást a település fejlődésében, a 19.
sz. első harmadában megnyíló, kiváló minőségű
barnaszenet termelő bányák hoztak. A bányák
nyersanyagára alapozva kezdte meg működését
1864-ben a Rimamurányvölgyi Vasmű Egyesület
(RVE)

tulajdonában

lévő

Nádasdi

Vashengergyár, amely több mint 120 évig
meghatározta a település és környezete életét.

Borsodnádasd bemutatása

A magyar etnikumú paraszti közösség mellé betelepült felvidéki német, szlovák munkásság és a külföldi, magasan kvalifikált vasipari szakember gárda
munkája következtében a nádasdi lemez néhány évtized alatt fogalom lett az egész országban („Príma Nádasd”), a gyár Ózd és Salgótarján után a hazai
vasipar egyik legjelentősebb üzemévé fejlődött, az 1920-as években csak „felsőborsodi Ruhr-vidéknek” nevezett tájon. Az üzem egyik legismertebb

készterméke a Reform márkanevet viselő tetőfedő lemez volt, melyet a ’RIMA’ telepeken az épületek fedésére alkalmaztak, valamint a legtöbb
felső-magyarországi templom tetejét is nádasdi lemez borította be. Termékei a korai időszakban elsősorban kerékabroncs, szög-és gömbvas,
bánya-és vasúti sínek voltak, és a választék folyamatosan bővült.
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Érdekes a település életének, főbb sűrűsödési pontjainak,
közlekedési tengelyeinek változása a lemezgyár jelenlétének
függvényében. A lemezgyár megnyitásával az addig egyközpontú
település kétközpontúvá vált, a faluból, illetve a környező
településekről is érkeztek a telepre dolgozni, szórakozni, a terület
egyenrangú alközpontként funkcionált.

Az 1980-as években szinte minden termék iránt csökkent a kereslet,
ezen okokból az üzem végleges leállításáról döntöttek, a teljes
leépítés 1991-ben történt meg. Az üzem bezárása a telepi
városrészre hatványozottan, de az egész településre rányomta
bélyegét. A gyár valaha voltát a lerombolt, vagy magányosan álló

Mozgások

üzemépületek, és a környező kolóniatelepek sejtetik. A legnagyobb
foglalkoztató megszűnésével, aki tehette más településen, más
országban keresett megélhetést.
A lemezgyár bezárása óta szinte teljesen megszűnt a telepi városrész
központi helyzete, a helyi illetve környező lakosság ellátását szinte
maradéktalanul az egykori faluközpont látja el, a telep, mint
szolgáltató és munkahelyi terület megszűnt létezni, csupán
lakófunkciót tömörít.
Móricz Zsigmond utca tetők

Borsodnádasd bemutatása

A TELEPÜLÉS GAZDASÁGA

Jelenleg

a

környező

településhierarchiában

településekkel

elfoglalt

magasabb

szemben
helye,

a

a
városi

szerepkörök illetve azokat ellátó intézmények emelt számú jelenléte
miatt az Ózdi járásban, mint mikro térségi központ van jelen.
Közigazgatásához tartozik a szomszédos Járdánháza, Arló és
Borsodszentgyörgy községek.
A térség lakossága a kezdetekben elsősorban erdőgazdálkodásból és
állattenyésztésből élt, földművelésre alkalmas földterület csak a
Sajó völgyében és a lankásabb domboldalakon volt. A foglalkoztatási
szerkezetben döntő változást a bányanyitások és a Borsodnádasdi
Lemezgyár telepítése adta, a helyi és környező lakosság nagy
százaléka a nehéziparban helyezkedett el. A rendszerváltást és
üzembezárást követő időszakot jelenleg is az útkeresés és új
gazdasági kapcsolatok kiépítése jellemzi.
Az utóbbi években a település életében érzékelhető fejlődést jelent
az

új

iparágak

meghonosodása,

valamint

az

egyéni

és

kisvállalkozások fellendülése. A vállalkozások legnagyobb százaléka
a városközponti területre korlátozódik, a volt lemezgyártelep
területén működnek a település ipari múltját őrző egységek.
Polgármesteri Hivatal és Nádasd Fitness épülete
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Borsodnádasd bemutatása

ÁLTALÁNOS TELEPÜLÉSKÉP

A KÖRNYEZŐ TÁJ LEÍRÁSA
A település három magaslat között, a HevesBorsodi-dombság, az Upponyi hegység és a
Bükkhát

találkozásánál

terül

el.

Mint

völgyekben fekvő település, szerkezete a
domborzati viszonyokhoz igazodva erősen
tagolt, utcái a dombok között futó völgyekben
kúsznak fel. A település gerincét a városon
áthaladó forgalmi utak, valamint az ehhez
kapcsolódó

településrészeket

feltáró

gyűjtőutak képezik. A völgyekből három
jelentősebb patak szállítja a felszíni vizeket, az
Aril patakba, mely csatlakozván a Hódospatakhoz, Ózd felé hagyja el a települést.
A település legmagasabb pontja az Ökör-hegy
541 m magas.
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Borsodnádasd bemutatása

TELEPÜLÉSSZERKEZET
A település jelen korunkban is három részből áll, központi magja a
Hódos-patak szűk völgyében helyezkedik el, a másik két rész – a
domborzati viszonyok, társadalom-, valamint településtörténeti
okokból – elkülönül mind egymástól, mind a központtól.
A falu középkori eredetű központja a 25-ös számú főút mentén terül el,
ettől délkeleti irányba, található a lemezgyárterület, valamint az ipari
létesítmény kiszolgálása végett épült kolónia telepek. A történelmi
településrész és a lemezgyári terület közötti terület mára beépület, így
amennyire a domborzati viszonyok engedték összenőtt a két
településrész. Mindkét településrésztől távol, Északra egy szűk
völgyben található még egy kolóniaterület, az egykori szénbánya
dolgozóinak létesített Engels telep.
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A

település

lakóterületeinek

elválaszthatatlanul
kenyérkereső

összefügg

kialakulása
a

foglalkozásainak

lakosok

történelem

során változó állapotával.
A történelmi falumagra és környezetére
jellemző a falusias, családiházas lakókörnyezet,
eleget

téve

az

egykor

mezőgazdasági

foglalkozást gyakorló népcsoportok igényeinek.
A településen feltárt bányák szükségessé tették
a bányász dolgozók helybeni elszállásolását,
ezért a település északi, Mocsolyás völgyében
ikerházas lakóterület formájában bányalakások
építésébe

kezdtek.

Így

az

egységes

faluszerkezetben kezdetét vette a település
széttagozódása, majd ez a folyamat tovább
fokozódott amikor az 1864-ben telepített
Borsodnádasdi

Lemezgyár

környezetében

kisvárosias jellegű, külön településközponttal
rendelkező sor- és ikerházas lakóterületek
telepítése történt, a polgáriasodott népesség
megnövekedett igényeinek kielégítésére.

Borsodnádasd bemutatása

A nehézipari fejlesztések mellett a település jelenlegi szerkezetének kialakításában jelentős szerepet játszott a táj és a természeti környezet. Így a vizek,
patakok, árkok, vízmosások folyásaihoz, a morfológiai adottságokhoz alkalmazkodó beépítési módok alakulhattak ki. Ennek következtében a terek, az
utcák helyenként többszintesekké, teraszos kialakításúakká váltak. Mind a történelmi településközpontban, mind a kolóniatelepeken megfigyelhető ez a
jelenség. A történelmi településközpontban támfalak és rézsűk segítik a terepszintkülönbséget, melyek eredményeként alacsonyabb dombalji és
magasabb domboldali fekvésű utcák alakultak ki. A kolóniaterületek általában szűkebb völgyekben helyezkednek el, ahol a terepadottságokhoz igazodva
az utcaszerkezet felfut a domboldalra.

Belső út - Kossuth Lajos utca - Alkotmány út

Kossuth Lajos utca – Virág út
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3. ÖRÖKSÉGÜNK
A település történelmi magja a Bükk és a Mátra hegység

Borsodnádasdhoz 2807 hektár terület tartozik, ami völgyekkel,

dombnyúlványainak találkozásánál, a Hódos patak jórészt nádassal

dombokkal való tagoltsága miatt nem kifejezetten alkalmas szántóföldi

borított szűk völgyében alakult ki, majd a Hódos és az Aril patak által

művelésre, ráadásul a talaj is gyenge minőségű. Ebből adódóan a

létrehozott oldalvölgyekben kezdett növekedni.

településen mindig is az erdő és legelőgazdálkodásnak, állattartásnak
volt kiemelkedő jelentősége.

Örökségünk

A település történelmi magja a Bükk és a Mátra hegység
dombnyúlványainak találkozásánál, a Hódos patak jórészt nádassal
borított szűk völgyében alakult ki, majd a Hódos és az Aril patak által
létrehozott oldalvölgyekben kezdett növekedni.
Borsodnádasdhoz 2807 hektár terület tartozik, ami völgyekkel,
dombokkal való tagoltsága miatt nem kifejezetten alkalmas szántóföldi
művelésre, ráadásul a talaj is gyenge minőségű. Ebből adódóan a
településen mindig is az erdő és legelőgazdálkodásnak, állattartásnak

I. katonai felmérés 1763-1787.

II. katoniai felmérés 1806-1869.

volt kiemelkedő jelentősége.

A környékén talált régészeti leletek arról mesélnek, hogy a terület már
ősidők óta lakott hely, nevét a völgy kiszélesedésénél található
nádasról kapta. A középkorban a Nádasdy család birtoka volt, a török
megszállás idején többször felégették a települést, majd az 1700-as
évektől újra kezdetét vette a terület benépesedése. A második katonai
felmérésen számottevő változást nem regisztrálhatunk a falu életében,
a főút mentén elhelyezkedő településmagban nagyobb terjeszkedés
nem látható.

Magyarország katonai felmérése 1941.
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Döntő változást a település életében és fejlődésében, a XIX. század

Az 1860-as években bekövetkező gazdasági fellendülés, valamint az

közepén megjelenő ipar hozott, amely nemcsak a falu határában,

RVE-ben

hanem az Ózd környéki térségben élőket is érintette. Elsőként a

felfokozott nyersvas felesleg feldolgozása érdekében egy új, korszerű,

bányászat hódított a vidéken, kiváló minőségű (3000-4000 kcal)

az

barnaszenet rejtő bányák nyíltak. Az 1850-es években sorra nyitották a

finomvasgyártásra specializálódott üzem építéséről döntöttek, a

tárókat az értékes szén kibányászása végett. Már a II. katonai

választás pedig Nádasdra esett. A gyár 1864-ben meg is kezdete a

felmérésen megjelenik az úgynevezett Mocsolyás völgy, mely a

termelést Nádasdi Vashengergyár néven. Az üzemtelepítés teljesen

környező bányák dolgozói számára épített bányászkolóniák területét

átformálta a település szerkezetét, életét.

ózdi

(Rimamurányvölgyi

vasgyárát

Vasművelő

kiszolgáló

Egysület)

barnaszénvagyonra

keletkező

alapozott,

adta. A IV. katonai felmérésen, már jól látszik a település terjedése az
üzemtelepítéssel érintett délnyugati völgyben.

Lemezgyár régen

Örökségünk

A telepítés eredményeképpen a falunak két, teljes értékű központja
alakult ki, kettős intézményrendszer került kiépítésre. Az üzem
leépítésével, majd teljes bezárásával a telepi városrész nívója és
használtságának

szintje

sokat

esett.

Jelenleg

szinte

alvó

településrészként éli mindennapjait. Azonban a terület megmaradó
épületállománya magas építészeti értékkel rendelkezik, a terület
épített öröksége megőrzendő, védendő és fejlesztendő.

Az egyedülálló kolónialakások, területenként eltérő stílusban épültek,

Tiszti Kaszinó

az egyedi részletek és az egységesség, összhang megőrzése fontos
szempont. A vállalat nagy hangsúlyt szentelt a jóléti intézményesültség
kiépítésére, az akkori szolgáltatásoknak otthont adó épületállomány
legnagyobb

hányada

jelenleg

alacsony

kihasználtsági

fokú,

megőrzésükre, fejlesztésükre, új funkciókkal való megtöltésükre a
terület újra felértékelődése és újjá éledése miatt szükség van.
Az egykori falu központban is jócskán találhatók olyan, jelenleg főként
közintézményi feladatokat ellátó épületek, melyek a régmúlt őrzőként
a településkép fontos objektumai, fejlesztésük, felújításuk a város
épített értékeinek megőrzése és tovább élésé szempontjából
elsődlegesek.

Borsodnádasd településképi arculati kézikönyv
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RÉGÉSZETI ÉS MŰEMLÉKI ÖRÖKSÉG

A településen található régészeti lelőhelyek ábrázolása térképen
történt.
A városban két műemléki védettségű épület található, az egykori
faluközpontban elhelyezkedő Szent István Római Katolikus Templom,
valamint a lemezgyártelepen emelt Lemezgyári Római Katolikus
Templom. A műemléki védettségű épületeket műemléki környezet
veszi körül, melynek ábrázolása térkép segítségével történt.
Régészeti területek

Szent István Római Katolikus Templom műemléki környezete

Lemezgyári Római Katolikus Templom műemléki környezete

Örökségünk

ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG

A műemléki védettségű későklasszicista Szent István Római Katolikus
Templom alapjait 1846-ban rakták le falu közepén ellaposodó
hegyoldalra. 1859. július 18-án Szent István tiszteletére áldották meg,
azonban teljes belső felszerelése 1861-ig húzódott el. Az építőmester
Streimmelwőger Mihály volt. Az épület kelet- nyugati tájolású, téglalap
alapú, egyhajós, keleti végén lévő szentélye félkörzáródású,
nyeregtetője lemezzel fedett.
A Szent István Római Katolikus Templom mellett lévő telken található
épület jelenleg is a hitközség plébániája.

Borsodnádasd településképi arculati kézikönyv
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Műemléki védettségű neobarokk stílusú római katolikus templom a
lemezgyár melletti domboldalra épült. A szórakozáson és az oktatáson
kívül a vállalat nagy hangsúlyt fektetett a vallási élet gyakorlására is. A
munkásság körében, már a kezdetektől megjelent az igény a hitélet
színterének megteremtésére is. Ezért 1934-ben kezdték el építeni első
telepi templomot. Tervezője Walder Gyula műegyetemi tanár, építője
Szontágh

Pál

asszimetrikusan

építészmérnök
helyezkedik

voltak.
el

a

A

torony.

főhomlokzat
A

mellé

templombelső

berendezésénél kiemelkedő szerepet játszottak a helyi szakemberek. A
festések, a famunkák, a csillárok, a karos lámpák, a kovácsoltvas
rácsozat, a kupola, a kandeláberek és a kézimunkák mind a
borsodnádasdi dolgozók hozzáértését és ügyességét dicsérik. Az épület
gyönyörű környezetben kapott helyet, előkertje páratlan.

Az templom mellett, egy ismét jóléti funkciót betöltő épületet emeltek
1939-ben, mely kultúrházként és plébániaként működött. Az épület ma
is a telep plébániája. Az épület helyi egyedi védelem alatt áll.

Lemezgyári római katolikus templom

Örökségünk

A telep másik templomát ugyancsak 1934-ben emelték, az evangélikus
hívők nagy örömére. A helyszínt a Kölcsey utca, Móricz Zsigmond utca
kereszteződése adta. Tervezője és az építés vezetője Szontágh Pál
építészmérnök volt. Az evangélikus templom nyerstéglából készült,
centrális elrendezésű, kör alakú belső tere a puritánságával,
egyszerűségével hat. Az épület helyi egyedi védelem alatt áll.

Evangélikus templom

A templomhoz közel, a Móricz Zsigmond utca elejében létesült a
lemezgyári kórház. Az épületben jelenleg is egészségügyi illetve
szociális szolgáltatás folyik, jelenleg idősek otthona működik. Az épület
helyi egyedi védelem alatt áll.

Volt lemezgyári kórháza

Borsodnádasd településképi arculati kézikönyv
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Az 1892-93-ban emelt neoklasszicista épület Élelmezési raktár és a
benne elhelyezkedő Tiszti Kaszinó a korabeli Borsodnádasd társadalmi
és kulturális életének egyik legfőbb helyszíne volt. Az épület a vasmű
tisztviselőinek és orvosainak művelődési színtere volt, a szigorú
rendszer következtében oda munkások és családjai nem léphettek be.
Az 1950-es években a kaszinót a nép szolgálatába állították, népbolt és
pártház volt. Ma az épület földszintjének egy része van használatban,
ahol helyi kocsma üzemel. Az épület helyi egyedi védelem alatt áll.

Petőfi tér

A munkásréteg kiszolgálására 1893-ban megalakult az Olvasó Egylet,
melynek tagjai csak férfiak lehettek. Az épületben megtalálható volt
könyvtár, mozi- illetve színházterem, és természetesen presszó is. A
RIMA építészeti stílus jegyében épület épületet 1982-ben elbontották,
helyébe modern stílusban emelték a mai Petőfi Művelődési házat.
Jelenleg az épületben működik a helyi polgárőrség szervezete, valamint
kisebb civil szervezeteknek és egyesületeknek ad ritkán teret. A fő
kulturális funkció elkerült a városközpontba, a nemrégiben felújított
Művelődési házba.
Petőfi Sándor Művelődési ház

Örökségünk

Hosszú időre meghatározta a gyártelep arculatát az üzemi főbejárat és
főiroda földszintes épülete, amelyet 1911-ben kezdtek el építeni
Stechlik Béla tervei alapján. Az épületet 1949-ben teljesen elbontották,
helyébe egyemeletes lapostetős épület került. Az épület helyi egyedi
védelem alatt áll.

Lemezgyár főbejárati épület

Borsodnádasd településképi arculati kézikönyv
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Az egykori Gyárigazgatói lak a jelenlegi Táncsics telepen áll, az egykori
Úri kolónia szerves része. Az L alakú épület összetett tetőzete
bádoglemezzel fedett. Jelenleg az épület egy része a város
helytörténeti gyűjteményének ad helyet. Itt működött az egykori telepi
óvodai

is,

mely

bezárásra

illetve

átszervezésre

került

a

városközpontban lévő felújított óvodába. Az épület helyi egyedi
védelem alatt áll.

Ugyancsak a Táncsics telepen, található az egykori Úri kolónia másik
építészeti remekét, a gyárban dolgozó főmérnököknek épült kétszintes

Igazgatói lak

ikerházat, mely jelenleg is lakóépületként funkcionál. Állapota jelenleg
közepes, fontos az egységes, egyidőben történő megújítása. Az épület
helyi egyedi védelem alatt áll.

Az egykori gyárterületen található, közvetlenül a Köztársaság utca
mentén elhelyezkedő hajdani áramfejlesztő és trafóház, három
emeletes,

bádoglemezzel

borított

kontyolt-tetővel

rendelkező

téglaépület, ablakai osztott táblásak. Ma használaton kívül áll. A
trafóház a gyárbezárás után is jó állapotban fennmaradt, megőrzése a
történelmi

múlt

éltetése

miatt

fontos,

valamint

új

menti

elhelyezkedése miatt jelentős településképi elem. Az épület helyi
egyedi védelem alatt áll.

Trafóház

Örökségünk

Az egykori faluközpont területén is számos épített érték őrzi a múlt
emlékét. Valamelyik jelenleg üresen áll, melyek új funkcióval való
megtöltése a város élhetősége szempontjából fontos, azonban a
legtöbb épület közintézményként, megújulva kapcsolódik be a
település életébe.

Az egykori jegyzői lak épülete a Köztársaság úton található, a
Polgármesteri hivatal és a Molnárkalács üzem szomszédságéban. A
földszint+tetőteres épület helyi egyedi védelem alatt áll, jelenleg

Jegyzői lak

használaton kívül.

A

jelenleg

Borsodnádasdi

Szociális

Alapszolgáltatási

Központ

Konyhájának helyet adó T-alaprajzú épület a Köztársaság úti
városközponti terület szerves része, meghatározó településképi elem,
helyi egyedi védelem alatt áll.

Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ Konyha épület
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TERMÉSZETI ÖRÖKSÉG

A település közigazgatási területét érinti az országos védelem alatt álló Tarnavidéki Tájvédelmi Körzet, mely országos jelentőségű természetvédelmi
terület. Törvénnyel védettek a területen a források, lápok, barlangok, víznyelők, földvárak. A település szerkezete a domborzati viszonyokhoz igazodva
erősen tagolt. Földtani adottságait elsősorban a barnaszén lelőhelyek, felszínmozgásos területek jellemzik. A település legmagasabb pontja az Ökör-hegy
541 m. A völgyekből három jelentősebb patak szállítja a felszíni vizeket az Arli-patakba.

Örökségünk

A település területe az Országos Ökológiai Hálózat része, megtalálható

A település területének nagy százaléka országos jelentőségű

mind a három védelmi övezet, a magterület, ökológiai folyosó és a

tájképvédelmi övezet védelmi kategóriájába tartozik, melyhez a

pufferzóna területe is. A kiemelten védendő magterületek és az ezeket

természeti adottságok, rendszerek, valamint az emberi tevékenység

összekötő zöldfolyosók hálózatának, az ökológiai hálózatoknak

kölcsönhatása, változása következtében kialakult olyan területek

kiemelkedő jelentőségű szerepük van az élőhelyek folytonosságának

tartoznak, amelyek a táj látványa szempontjából sajátos és

biztosításában, mely a flóra és fauna elemeinek megfelelő életteret

megkülönböztetett fontosságúak, megőrzésre érdemes esztétikai

biztosítanak. A magterületeket zömmel természetközeli élőhelyekből

jellemzőkkel bírnak.

álló pufferterületek veszik körül szélesebb-keskenyebb övezet
formájában.

Országos ökológiai hálózat (BNPI adatszolgáltatás)
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Natura 2000 területek (MePAR)

Erózió veszélyeztetett területek (MePAR)

:
Lápok (BNPI adatszolgáltatás)

Források (BNPI adatszolgáltatás)

Örökségünk

2010-ben a településen 24 egyedi tájérték került felmérésre a Bükki Nemzeti Park által melyek a következők:

Jelzések:


ET /egyedi tájérték/

+egyéb védelemi kategóriák az egyedi
tájértéken kívül:


M /műemlék/



HV

/helyi

egyedi

védelem

(épület+műalkotás)/


TSZM
szempontból

/településképi
meghatározó

eltérő karakterű területek/

Borsodnádasd településképi arculati kézikönyv
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/1 Evangélikus templom
/2 Jézus Szíve római
katolikus templom
/3 Szent István római
katolikus templom
/4 Volt szivattyúház

Köztársaság út 114.
Petőfi tér 7.

HV
M

Kossuth Lajos utca 22.

M

Köztársaség utca - Az épület egyszerű, szögletes, lapostetővel, a patak fölé építve.

ET

/5 Plébánia
/6 Volt Tiszti Kaszinó
/7 Helytörténeti
gyűjtemény épülete

Petőfi tér 7.
HV
Kossuth út 22.
HV
Táncsics Mihály utca - neoklasszicista stílusban épült egykori villa épület az egykori igazgatói lak. Előtte kopjafa HV

/8 Felső-tó
/9 Pincék

Kölcsey Ferenc utca - Tározótó, ami a lemezgyár és a település ipari vízszükségletét fedezte.
Felső tó partján kőbe vájt pincék találhatók. A bejáratok általában elöregedett fa kiépítésűek, némelyik kővel
kirakott.
Móricz Zsigmond utca vége - Szabálytalan négyszög alakú tározótó, ami a lemezgyár és a település ipari
vízszükségletét fedezte.
Mocsolyáson és a Máté-hegyen - Az Engels-telep előtt található az úgynevezett Hagyásfás legelő, melyen jelenleg
is legeltetnek. A terület felső része teljesen beerdősül. Idős mezei juharok találhatók itt
Petőfi tér mögött - az egykori szabadtéri színpad kerti pavilonja volt. A kerti pavilon a századelő klasszicista-

/10 Alsó-tó
/11/12 Hagyásfás-legelő
/13 Kerti pavilon

található.
TSZM
TSZM
TSZM
ET
ET

szecessziós pavilonépítészetének tipikus darabja, melyet élénk színűre festettek.
/14 Szabadtéri színpad
/15 Móricz Zsigmond utca
/16 Vörösmarty utca

Petőfi tér mögött - A színpadot jelenleg befalazták.
ET
Alsó kolónia, földszintes ikres illetve sorházas kolónia lakások találhatók itt, az épületek a népi szecesszió Kós
TSZM
vonalát követik.
A házak szintén az 1930-as években megszokott, Kós Károly stílusát követő népi szecessziós jegyeket hordozzák TSZM
magukon.

/17 Trafóház

A volt lemezgyár területe - hajdani áramfejlesztő és trafóház épülete.

HV

/18 Feszület

Kossuth utca - található, a római katolikus templom udvarán állóm űkő kereszt, melyet 1980-ban felújították.

HV

Örökségünk

/19 Jézus-szobor
/20 Feszület

Kossuth utca – Szent István római katolikus templom udvarán található csonkagúla betontalapzaton álló, kb. 1,5 m HV
magas műkő Jézus-szobor, melyet kovácsoltvas kerítés vesz körbe.
Engels utca, egyszerű fa feszület, rajta festett pléh-krisztussal, fölötte INRI felirattal. A kereszt fölött bádogboltozat HV
található.

/21 Balatoni kereszt
/22 I. és II. világháborús
emlékmű
/23 I. világháborús emlékmű

/24 Kopjafa - Millenniumi
emlékmű

Balatoni-út első kanyarulatában egyszerű faragott fakereszt
Petőfi tér - Lemezgyár telepi hősök névsorát sorolja fel

HV
HV

Köztársaság utca eleje - a Polgármesteri Hivatal előtt található, Íves, lépcsős alapzaton álló oszlop emlékmű,
melyet két szárnyfal fog közre, három márványtáblával. Az oszlopon bronz koszorúba foglalt kard dombormű
található. Az emlékmű csak az egykori falu áldozatainak nevét sorolja fel.
A Köztársaság utca - kb. 2,5 m magas faragott kopjafa, Borsodnádasd címerével, „Jelfa a jövőnek” felirattal.

HV

HV

Evangélikus templom
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A

nemzeti

park

mellett,

a

alkalmával

a

kategóriájának

felsorolása
terepbejárás

talált

tárgyak
listája

kibővíthető még kopjafákkal,
valamint egyedi tájértékként
tekinthetünk az egykori, néhány
helyen még mindig használatban
lévő kútházakra, kutakra, az
Engels telepen található gémes
kútra.

Örökségünk

4. TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ
ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK
Borsodnádasd településképi szempontból meghatározó,
eltérő

karakterű

területeinek

kijelölése

a

területek

funkcionális különbözőségén, valamint a településfejlődés
generálta igények és azok kielégítésére létrehozott területek
másmilyenségén alapul.
A település történelmi településrészét a városközponti
területen kívül jellemzően hagyományos kertes lakóterületek
zónáira valamint mezőgazdaság területekre oszthatjuk fel.
A telepi városrész felé tekintve már sokkal „színesebb” a kép,
a szűk völgyben kiépület városrész több különböző funkciójú
területet tömörít. A fő településszerkezet alakító ezen a
területen a nehézipari volt, sok esetben a kialakított
lakóterületek közvetlenül határosan kerültek telepítésre az
üzemi tevékenység területeivel. Azonban a nehézipari múlt
hagyományaként a település legfőbb zöldfelületei, mint a
lemezgyár vízszükséglete kielégítésére létrehozott Alsó és
Felső tó, valamint örökségként fellelhetők a kolóniaépítészek
remekei is.
Településképi szempontból meghatározó eltérő karakterű területek elhelyezkedése

Településképi szempontból meghatározó eltérő karakterű területek
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VÁROSKÖZPONTI TERÜLETEK
Általánosságban elmondható, hogy a település városközpontja, mint a
település legfőbb reprezentációs arca, a város image-a elsősorban
ezeknek a területeknek a fejlesztésével javítható. A városközpontban és
környezetében a közösségi, találkozási terek kialakítása, zöldterületek
bővítése, aktív használata, a lakosság kényelmét, a városhasználatot
javító infrastrukturális fejlesztések megvalósulása segíti a terület
értékének növelését.

Azonban a legfőbb különbség Borsodnádasd és a hasonló méretű
települések között, hogy az 1800-as évek végén történt ipartelepítés
következtében a település szerkezete teljesen átalakult, két, teljes
értékű, eltérő arculatú központ kialakítása történt meg, kettős
intézményrendszer került kiépítésre, ezért a város vezetésének dupla
tennivalója van a városközponti területek fejlesztések terén is.

Mára ez a kettős intézményrendszer az üzembezárás következtében
lazult, a legfőbb közigazgatást és közösségi szolgáltatást ellátó
intézmények központosítva lettek az egykor faluközpontnak nevezett,
ma városközponttá fejlődött területre.
Városközponti területek

Településképi szempontból meghatározó eltérő karakterű területek

VÁROSKÖZPONT
A lemezgyár leépítése után a település kétközpontúsága gyors ütemben
enyhült, a munkahelyek megszűnése fokozatos elvándorlást generált,
ami a gyártelepi településrész folyamatos leszakadását eredményezte.
Ennek eredményeként a település igazgatási, oktatási, szociális és
kereskedelmi szolgáltatói szinte kivétel nélkül központosításra kerültek
a történelmi településmag területére.

A település völgyi fekvése, valamint a településfejlődés térbelisége
miatt, a városközpont kiterjedt területen határolható le. Magába
foglalja a 25-ös főút mentén található 2017-ben teljes külső felújításon
átesett Szent István templomot és környezetét, valamint a Köztársaság
út menti intézményi területeket.

Az eltérő terepadottságok jelentősen meghatározzák a központ
arculatát is, 25-ös főút menti területek domboldalra települtek, a
Köztársaság út menti terület viszont egy terepszinttel lejjebb
helyezkedik el. Ez a fekvési helyzet még jobban kiemeli a templom
településképi szerepét, mintegy vigyázó angyal tekint az elterülő
történelmi településmagra, feltáruló látványa sokfelől meghatározza a
tájat.
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Szent István római katolikus templom

Településképi szempontból meghatározó eltérő karakterű területek

Köztársaság utca
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A településkép itt sokkal inkább falusias hangulatú, mint a telepi

A településközpont szerepkörének megnövekedése eredményeként

központban a városrész megőrizte egykori hangulatát. A beépítés is

jelentős fejlesztések zajlottak az épületállomány és a közterületek

sokkal lazább, kivétel nélkül szabadonálló, kiterjedtebb.

megújítása, új funkciók telepítése érdekében. A területen lévő

A városközpont nem rendelkezik kitüntetett közösségi térrel, nagyobb

közintézmények

rendezvényeknek a településrész sportpályája ad helyett, az általános

korszerűsítésre kerültek.

szinte

kivétel

nélkül

felújításra,

energetikai

iskola mögötti területen.

Köztársaság utca

Polgármesteri Hivatal és Nádasd Fitness épülete

Településképi szempontból meghatározó eltérő karakterű területek

Köztársaság út menti intézményterület meghatározó épületegyüttese az egyemeletes lapostetős Polgármesteri Hivatal és Művelődési ház a 2010-es
években felújításra került. Az épület megújításának felelőse a Viszoki és Társa Kft. volt, a homlokzatfelújítás során megőrzésre került az eredeti épület
téglaarchitektúrája új köntösben.

Polgármesteri Hivatal
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Az épület szomszédságában, az egykori óvodának helyet adó épület rekonstrukciója és új funkcióval való megtöltésére is sor került, jelenleg
Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ tevékenykedik benne. Az épület illeszkedik, mintegy egységet alkot a Polgármesteri Hivatal és
Művelődési házzal, ugyancsak téglaarchitektúrás homlokzatkialakítás történt. A következő szolgáltatások érhetők el a központban: étkeztetés, házi
segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés.

Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ

Településképi szempontból meghatározó eltérő karakterű területek

A központ következő kiemelkedő épületmegújítása, a patak másik oldalán található egyemeletes nyeregtetős egykori rendőrőrs épületéből kialakított
Nádasd Fitness edzőterem. Az épület letisztult formavilágával, modern homlokzati kialakításával, múltat idéző lemezborítású tetőzetével pozitív
településképi elem, az újonnan telepített funkció frissességet és mozgást hoz a település életébe.

Nádasd Fitness
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Az intézményközpont oktatási blokkja a Köztársaság út, Rákóczi Ferenc
utca Hódos patak által határolt tömbben foglal helyet, itt található az
egyemeletes nyeregtetős Móra Ferenc Általános Iskola energetikai
felújítás során megszépült épülete, valamint az árnyékában,
védelmében elhelyezkedő Borsodnádasdi Mesekert Óvoda, mely
tömegképzésében mintegy kistestvér illeszkedik az iskolához.

1992-ig a kétközpontú településen két óvoda hívogatta a gyermekeket.

Móra Ferenc Általános iskola

A lemezgyár bezárásával családok költöztek el a településről, amely a
gyermeklétszám csökkenését eredményezte, a telepi intézmény
alacsonyfokú kihasználtsága a fenntartás biztonságát veszélyeztette,
ezért 1995-től az óvodai csoportokat összevonták, a telepi egység
bezárása után a városközponti óvoda várja a gyermekeket.

Ebben a blokkban található a Szociális Alapszolgáltatási Központ konyha
egysége, a T-alaprajzú földszintes kontyolt tetős helyi egyedi
védettségű épületben. A Köztársaság útról megközelítő intézmény
fenyőfák

árnyékában

bújuk

meg,

kezdetektől

a

történelmi

településmag része.

Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ konyha épület

Településképi szempontból meghatározó eltérő karakterű területek

A Köztársaság út mentén, sorban helyezkednek még el a következő
egységek:
Itt található a 2016-ben bezárt, üresen álló lapostetős élelmiszerüzlet
egysége, melynek jól megválasztott új rendeltetése jelentősen
meghatározhatja az terület életét és arculatát.

A terület egyik legértékesebb épülete, az egykori jegyzői lak
földszint+tetőteres szecessziós építészeti értékeket hordozó tömege.
Tetőszerkezete összetett, egyedülálló tetőablakokkal rendelkezik,
főhomlokzatát íves kétszárnyú ablakok és osztott egyszárnyú téglalap
alakú ablakok teszik különlegesség. Az épület jelenleg kihasználatlan,
előkertje utcakertként funkcionál, az virágkiültetés színesíti.

Volt jegyzői lak

A szomszédos földszintes sátortetős épület felújítása után a
városközpontban kapott helyett a Borsodnádasdi Molnárkalács ostya
sütőüzem. A település nehézipari múltjával összefüggésben nagy
hagyománya van a molnárkalács sütésnek, minden családnak volt egy
saját sütővasa, melyet továbbörökítettek a felmenőknek. A hagyomány
megőrzése érdekében a városvezetés célként tűzte ki, hogy az ostyát
megismertesse az országgal, helyben készítse azt és forgalmazza is. Az
épület előkertje utcakertként funkcionál, virágállványon lefolyó színes
virágok, virág kiültetések szépítik a területet.
Molnárkalács ház
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Az út mentén található még az ugyancsak felújított épültben működő városi orvosi rendelő, előkertje a virágos utcakert folytatója, valamint mint szolgáltató,
a Sajóvölgye Takarékszövetkezet kihelyezett egysége, és a 2016-ban épített új élelmiszerüzlet is.

Orvosi rendelő

Élelmiszer bolt

Sajóvölgye Takarékszövetkezet

Fedett-nyitott tér

Településképi szempontból meghatározó eltérő karakterű területek

A városközpont adottságait figyelembe véve itt elsősorban a köz-, és kulturális funkciók megerősítése a cél, de emellett szükséges a gazdaság-fejlesztő
funkció erősítése a szolgáltató szektorban. A központ fejlesztése nem csak az ott élő lakosság számára fontos, hanem a városközponton kívüli belterületen
élőknek, helyi vállalkozásoknak, különösen, ha sikerül megvalósítani, hogy közösségi térnek tekintse a lakosság a városközponti részt. Új kiskereskedelmi
üzletek, vendéglátóhelyek megnyitásához, vagy a meglévők szolgáltatásai minőségi színvonalának növeléséhez komoly ösztönzést adhat egy megújult
városközpont, melynek útján tetten érhető a haladás.

Köztársaság utca
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TELEP KÖZPONT

Az egykor dübörgő lemezgyár közvetlen környezetében, a történelmi településközpont falusias építészetét nem követő, sűrű beépítettségű kisvárosias
településközpont létrehozása történt, a vállalat jóléti intézménypolitikájának kiszolgálására különböző szolgáltatásokat ellátó intézmények települtek a
telepi városrész két pontján.

Petőfi tér

Településképi szempontból meghatározó eltérő karakterű területek

A településrész főtere, a Petőfi tér évtizedekig volt a településrész

A tér településszerkezetben elfoglalt helye változatlan, azonban a

gazdasági és kulturális központja egyben, hiszen amellett, hogy itt

település életében betöltött központi szerepe az üzem bezárásával

található a gyárterület főbejárata, itt kaptak helyet a telepi lakosság fő

megszűnt. A terület jelenleg, mint buszforduló funkcionál, azt

szabadidős, kereskedelmi és kulturális intézményei. A gyáridők alatt

kettéosztja a 2507. számú főút melyen keresztük Eger irányába

minden órában tele volt élettel, itt találkoztak a munkába tartók, a

juthatunk el. A tér közepén elhelyezett I. világháborús emlékmű, és a

munkát már elvégzők és kikapcsolódni, avagy szórakozni vágyók, utazók

változatlan formában megmaradt, mellette elhelyezkedő virágkiültetés

és érkezők, mindennapi teendőjüket ellátók sora.

és a köré kihelyezett pihenőpadok csábítanak egy kis megállásra.

Petőfi tér világháborús emlékmű
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A telepközpont egy kiszélesített völgyben kapott helyet, ezért az
épületek elhelyezése a terepadottságokhoz igazodott, ennek okán a
Petőfi tér köré szerveződő, annak térfalát adó épületállomány nem egy
terepszinten helyezkedik el.
Jelenleg működő gazdasági/kereskedelmi tevékenység a területen egy
sütőüzem formájában található, a városközpontban érhetők el a
további szolgáltatási egységek.

A városközpont felől érkezve az első ami a látogató szeme elé tárul a

Tiszti Kaszinó

Petőfi tér legimpozánsabb és településképi szempontból egyik
legmeghatározóbb épülete az egykori Élelmezési raktár, avagy Tiszti
Kaszinó egyemeletes, neoklasszicista stílusban épült összetett
lemezfedésű kontytetővel rendelkező tömege. Az épület részleteiben
őrzi a múltat, eredeti ablakrácsain visszaköszön az egykori rendeltetés,
jelenleg földszintjén vendéglátóipari egység működik, a többi része
kihasználatlanul vár.

Tiszti Kaszinó ablakrács

Településképi szempontból meghatározó eltérő karakterű területek

Eger irányából érkezve az egykori lemezgyár egyemeletes lapostetős
főbejárata mintegy falként uralja a teret, a főhomlokzaton elhelyezett
egykori vállalat nevét hirdető tábla helyébe Borsodnádasd felirat került.
Itt kaptak helyet az üzem irodaegységei, jelenleg az egész épület
kihasználatlan, némaságával jelzi az egykoron dübörgő nehézipari
múltat. Az épület helyi egyedi védelem alatt áll.

Lemezgyár főbejárat irodaépület
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A tér nyugati térfala az egykori Olvasó helyén megépült, 1984-ben
átadott lapostetős Petőfi Művelődési Ház, amely egykor közösségi
központként és könyvtárként is működött. Az épület a korszellemet
jellemző egyszerű tömegképzéssel épült, szerkezetileg ma is
kifogástalan állapotban van. Telepítése már egy terepszinttel feljebb
történt, meghatározó az utcától elválasztó támfal látványa. Az alig 30
éves épület már évek óta teljesen kihasználatlan, új funkcióval való
megtöltése fontos feladat, melynek tervezése folyamatban van. Egy új
idősek otthona tervezett kialakítása az üres épületben, hozzájárulna a
környék elöregedő lakosságának magas szintű ellátásához.
Sgrafitto a művelődi ház falán

Petőfi Sándor Művelődési Ház

Szépkorúak háza látványterv (epiteszforum.hu)

Településképi szempontból meghatározó eltérő karakterű területek

A tér szinte egyetlen élő eleme a műemléki védettségű neobarokk
stílusban, domboldalra telepített Lemezgyári Római Katolikus
Templom, ahol a mai napig egyházi tevékenység folyik. A templom
egytornyos, az asszimetrikusan helyezkedik el a fő tömeghez képest,
hagymakupolája lemezzel fedett. A templom domboldalra felkúszó
előkertje páratlan szépségű. A templom mellett plébániaépület
helyezkedik el, mely helyi egyedi védelem alatt áll.

Lemezgyári római katolikus templom és plébánia
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A Petőfi tér mögött helyezkedik el a településrész egykori fő rekreációs területe, a Népkert, melynek fenntartása és fejlesztése folyamatos önkormányzati
feladat, különböző városi programoknak - mint május 1-i ünnepség - ad otthon a mai napig. Itt található a város teniszpályája is.

Népkert

A telepi központ alközpontja a Köztársaság út Móricz Zsigmond utca kereszteződésénél található.
A területen helyezkedik el
az 1934-ben főként telepi lakosság kétkeze munkája által emelt, helyi egyedi védelem alatt álló, nyerstéglából készült, centrális elrendezésű
evangélikus templom, melynek tetejét helyi lemez borítja,
a régi lemezgyári kórház épülete, mely jelenleg idősek otthonaként funkcionál és helyi egyedi védelem alatt áll,
valamint egy orvosi rendelő és gyógyszertár.
A telep egykori fiókposta épülete is az alközpont része. A terület az alsó kolónia kapuja, vitalitása magasabb, mint a Petőfi téri központi zónáé.

Településképi szempontból meghatározó eltérő karakterű területek

Volt telepi posta épülete

Volt lemezgyári kórház, ma idősek otthona
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Függőkert

Orvosi rendelő és gyógyszertár
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Evangélikus templom

Településképi szempontból meghatározó eltérő karakterű területek

LAKÓTERÜLETEK

Borsodnádasd lakóterületei vegyes képet mutatnak. A lakóterületek
kialakulása nagyrészt összefüggött a település gazdasági folyamatainak
alakulásával és

a

lakosság

foglalkozási szerkezetével.

Ennek

eredményeként megtalálhatók a településen hagyományos kertes
lakóterületek, melyek hol sűrűbb, hol lazább beépítéssel jelentkeznek,
a település bányász és nehézipari múltjának hirdetőiként bányász
kolóniák és gyáritelepi kolónia lakóterületek, valamint az elszórtan
felbukkanó többszintes többlakásos telepszerű lakóterületek is.

Különböző karakterű lakóterületek elhelyezkedése térképen
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HAGYOMÁNYOS KERTES LAKÓTERÜLETEK
A település lakóterületeinek legnagyobb hányadát a hagyományos
kertes lakóterületek jelentik.
A beépítési forma a történelem során voltozott, azonban megmaradt a
falusias jelleg, a földszintes, egyemeletes családiházas forma, hol
sűrűbben, hogy lazábban telepítve.
A történelmi településrész őrzi az egykori beépítési struktúrát keskeny,
hosszú, jellegzetes szalagtelkes telekrendszert találunk, mely a
legrégebbi

telekhasználati

módok

egyike

a

városban.

A

településmagban helyenként még megtalálható a magyarországi
falvakra jellemző hagyományos sorostelkes, valamint kettősoros
beépítési forma is egymás után sorolt parasztházakkal. Ezeket az utcára
merőleges irányultságú, téglalap alaprajzú épületeket egyszerű, az
udvari oldalon levő tornácot is magába foglaló kontyolt nyeregtető fedi.
Az utcai kerítések és kapuk jellemzően falazott lábazaton elhelyezett
áttört fém- és faszerkezetek. A település nehézipari múltja különleges
kerítéstípusokat örökített át a jelenkornak, melyek főként a telepi
városrészben fellelhetők, azonban a történelmi településmag
utcaképeit is színesítik, jellegzetességei a településnek. A lemezgyárban
keletkezett fémhulladék ilyen jellegű hasznosítása az egykori lemezgyár
és a lakosság párbeszédét, együttműködését mutatják.
Településképi szempontból meghatározó hagyományos kertes karakterű
lakóterületek elhelyezkedése a térképen

Településképi szempontból meghatározó eltérő karakterű területek
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Településképi szempontból meghatározó eltérő karakterű területek
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A történelmi településrész többi területén, a később beépült, részeken

Az újabb osztású telkek szélesebbek, rövidebbek, a később beépült

is a szalagtelkes forma a jellemző, azonban a telkek már nagyobbak,

völgyekbe bekúszó lakóterületek beépítése már az újabb beépítése

lakóudvarokhoz ahol a domborzat engedi, nagyobb kertek tartoznak.

formákat követte, követi.

A

hagyományos

népi

lakóépületek

fejlődési

folyamatának

eredményeként megjelennek a településen az utcafront felé egy plusz
szobával bővített lakóházak, melyek különlegessége az újonnan
hozzáépített egység utcával párhuzamos oromfalas kontyolt tetőzete.
A településen megtalálhatók a négyzetes alaprajzú, többszobás sátor
vagy manzárd tetös un. kockaházak földszintes,

szuterénes,

kétemeletes változatai egyaránt. A kockaházaknak jellemző sajátos
formája, hogy a két vagy három ablakos utcai homlokzat felett az
épületet csonkakontyos kis oromzattal látták, melyek településképi
jelentősége az ilyenfajta épületek magas aránya miatt magas.

Településképi szempontból meghatározó eltérő karakterű területek

A domborzathoz igazodva a történelmi településrészen sok helyen
többszintes utcákkal, településszerkezettel találkozunk. A főúton Ózd
irányából közeledve meghatározó településképi elem a főút mentén
kiépített támfal, mely szinte kettéoszja a település ezen részét egy
dombi és egy síkfekvésű lakóövezetre. Ez a jelenség végig követkető a
25-ös számú főút települési szakaszán, rézsűk, alsó- és felsővezetésű
utak osztják fel a szerkezetet.

Belső út

Kossuth Lajos utca
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A településen is épültek a 80-as, 90-es évekre jellemző nagy tömegű
hazák. Ezekre az épületekre általánosan jellemző a tagolatlan
tömegképzés, az utcára merőleges tetőgerinc, a tetőtér beépítés,
valamint a vidéki településekre addig nem jellemző erkély, loggia
megjelenésé.
A főút mentén hosszan elhelyezkedő lakóterületek jellemző utcaképi
arculatot befolyásoló eleme a házak kerítése előtt, főút között
kialakított utcakertek látványa. Ez a jelenség, mintegy dupla előkertet
eredményez, a gondozott virágágyások, növénytelepítések mintegy
részeivé válnak az útmenti területeknek, színesítve, látványában
gazdagítva azokat.

Településképi szempontból meghatározó eltérő karakterű területek

A település hagyományos lakóterületeire azonban egyetemlegesen elmondható, hogy arculatában megőrizte a falusias idillt, a természet közelsége
meghatározó, legerősebben érzékelhető a völgyekben kialakult lakóutcák esteében.
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Köztársaság utca

Településképi szempontból meghatározó eltérő karakterű területek

KOLÓNIA TERÜLETEK
A település életében nagy változást hozott a legkorábban megnyitott
bányák, majd az 1800-as évek végén idetelepített lemezgyári fejlesztés.
Az természeti erőforrásokra alapozottipari fejlesztések nagy munkaerő
igényt generáltak, szükségessé vált a dolgozók helybeni elszállásolása.
A létrehozott kolóniás lakóterületek új beépítési formát hoztak a
településre, létrejöttek az ikerházas és sorházas lakózónák.

Településképi szempontből meghatározó kolónia területek elhelyezkedése
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A legkorábban kialakított kolóniaterület a településszerkezettől
jelenleg is jól elkülönülő Mocsolyás völgyben található Engels telep. Itt
kivétel

nélkül

ikerházas

lakásegységek

kialakítása

történt

a

domboldalra felkúszó két völgyben. Az épületek telepítése szépen
követi a domborzat adata szintemelkedést, az ikertagok magasabban
fekvő egysége kiemelkedik kissé az alacsonyabban fekvő épületrésztől.
A természet közelsége és az azonos formavilágú és telepítésű épületek
különös idilli hangulatot árasztanak.

Településképi szempontból meghatározó eltérő karakterű területek

Mocsolyás völgy
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A lemezgyár megnyitása után rövid időn belül magas építkezési igény

Egy

1913-ban

megjelent

folyóiratban

így

írnak

az

akkori

mutatkozott a munkás és magasabb beosztású dolgozók elszállásolása

körülményekről: „A társulati munkásgyarmatok a gyár-vagy a

ügyén. Az 1800-as évek végére, már külön központként működött a

bányatelep szomszédságában a helyi viszonyok által megengedett,

településrész. Az üzemi hierarchia a telepi lakáskörülményekben is jól

rendszeres formában tetszetősen vannak telepítve, széles fasorokkal

visszatükröződött. A magasabb beosztású dolgozók számára igényesen

beárnyékolt utak által keresztülszelve. A házak körül gyümölcsös és

kialakított, komfortos épületeket emeltek, parkosított környezetben,

veteményes kertek, néhol élősövény szegélyekkel ellátott virágos kertek

elkülönítve a munkáslakásoktól, melyek többnyire földszintes puritán

terülnek el. A hivatali és középületek csoportjait gondosan kezelt parkok

építészet karakterű sorházak voltak. A településrész arculata más képet

körítik, a nyári mulatóhelyiségek rendesen kies kertekben foglalnak

mutat, mint a Mocsolyás völgyben elterülő bányásztelep, itt kisvárosias

helyet. A telepek ez okból inkább üdülőhelyek benyomását teszik a

jellegű lakóterületek kiépítése történt. A lemezgyár működéséhez

szemlélőre…”./A Rimamurány Salgótarjáni Vasmű Rt. és társvállalatai jóléti intézményeinek

kapcsolhatóan öt jól elkülöníthető kolóniaterületet hoztak létre.

ismertetése. 1913./

Móricz Zsigmond utca

Településképi szempontból meghatározó eltérő karakterű területek

A legkorábban, 1870-1871 között beépült terület az Alsó kolónia.
Abban az időben a területet Porosz kolóniának hívták, ugyanis a
külföldről, javarészt Poroszországból érkező szakértőgárdát és
családjaikat telepítették ide le. A Porosz kolónia elsőként épült
lakóegységei 1930-ra már olyan rossz műszaki állapotba kerültek, hogy
elbontásuk után, tágasabb és komfortosabb épületeket emeltek az utca
mindkét oldalán, eltérő építészeti stílusban. Az épületek magas
építészeti minőséggel jellemezhetők ma is, gyönyörűen kialakított
ikerházak állnak itt. A lakások a népi szecesszió Kós-vonalát követik, a
bejárat fölött mindenhol széles boltíves tornác, sarkain kőoszlopokkal.
A házak oromzatos kontytetővel épültek. Sajnos az eredeti állapot csak
kevés helyen maradt fent, sok helyen a bejárati részt beépítették, a

Móricz Zsigmond utca

boltozatokat befalazták.
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Móricz Zsigmond utca tetők

Településképi szempontból meghatározó eltérő karakterű területek

Idővel a kolóniát bővítették, kialakítottak egy új utcát a már meglévő
felett párhuzamosan, és három, egyenként nyolc családot befogadó
háromszintes lakóépületet emeltek. Az épületek szintén a Kós Károly
stílusát követő népi szecessziós jegyeket hordozzák magukon, csonka
kontytetővel, szecessziósan ívelt ablakokkal, osztott ablaktáblákkal
épültek.

A munkások gyönyörű környezetben élhették mindennapjaikat,
ugyanis ekkorra már kialakították az Alsó tavat, a település egyik
gyöngyszemét.
Vörösmarty Mihály utca – Alsó tó
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Móricz Zsigmond utca – Vörösmarty Mihály utca

Településképi szempontból meghatározó eltérő karakterű területek

A másik legkorábban kialakított lakókörnyezet a Felső kolónia, a
lemezgyártól délre hosszan, a Felső tó irányában kezdett kiépülni. A
kolónia területet kettéosztja a Felső tó és környezete. Földszintes
sorházakat találunk itt, melyekben túlnyomórészt négy-hat lakás
található bennük. Az épületek tetőformái változatosak, találunk itt
nyereg és csonka konty tetőket, melyek kivétel nélkül lemezborítással
fedettek. Az épületek többnyire alacsony építészeti minőséget és
karaktert hordoznak, mivel alacsonyabb státuszú munkásréteg számára
készültek. Az épületek állaga leromlott.
Ettől kivételt képez a hatlakásos csonka kontytetős sorház, mely a Felső
tavon túli blokkhoz tartozik, egy terepszinttel feljebb helyezkedik el a
többi épülettől, minden lakóegység kis előkerttel rendelkezik, mely
kerítéssel van leválasztva az utca vonalától.
A terület nívóját emeli a Felső tó jelenléte, sokan töltötték itt
szabadidejüket fürdéssel és korcsolyázással, jelenleg a tó vize fürdésre
alkalmatlan, horgász és pihenőtó.
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Kölcsey Ferenc utca - Felső tó

Településképi szempontból meghatározó eltérő karakterű területek

A lemezgyártelep legnívósabb környéke, az Úri kolónia területe volt. A
kolóniát a gyár közvetlen szomszédságában, a domboldalon hozták
létre. Az építkezések a gyárnyitást követő rövid időn belül
megkezdődtek. Itt alakították ki szabadonálló, földszintes illetve
egyemeletes villa-épületeket a gyár magasabb beosztású tisztviselői
számára. Két impozáns helyi egyedi védelem alatt álló épület található
itt, az ikresen épület egyemeletes főmérnöki lakások, valamint a
gyárigazgatói lak, melyben jelenleg helytörténeti gyűjtemény található.
Itt működött a telepi óvoda is. Ezen kívül sorházak is épültek a
területen.
Az 1960-as években, egy új utca kialakításával öt háromszintes
lakóépületet

emeltek

a

hegyoldalban,

a

megnövekedett

munkáslétszám elszállásolása végett.

Igazgatói lak – Helytörténeti gyűjtemény
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Úri kolónia – Táncsics Mihály út

Volt főmérnöki lakások

Településképi szempontból meghatározó eltérő karakterű területek

1910-ben újabb terület került kijelölésre munkáslakás építés céljából.
Mivel a domborzat adta lehetőségek korlátozottak voltak, a telep
mellékvölgyei megteltek, a kolóniaterületek elkezdtek a település fő
völgyében a falu felé terjeszkedni.
Huszonkét lakás épült fel a Faragó telepen. Az lakáshoz jutás érdekében
a munkáscsaládok saját erőforrásaikat is mozgósították, így saját
igényeknek megfelelő lakóépületek épülhettek. Ezért a kolónia nem
mutat olyan egységes képet, a házak mindegyike szabadónállóan
telepített és különböző kialakítású, ami egységessé teszi az arculatot,
hogy szinte az össze épület tetőzete lemezborítású. Az utolsó négy ház
a szomszédos üzem terjeszkedése miatt elbontásra került.

A kolóniát a főút felől hosszában felosztott kiskertek választják el, a
házak szinte megbújnak a gyümölcsösök védelmében. Minden házhoz
tartozik elülső kiskert, mivel a domborzat adta korlátok miatt azok
létrehozása a hátsó kertben nem volt lehetséges, valamint a
lemezgyárhoz vezető vasútvonal is a telkek hátsó végében vezetett.
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Köztársaság utca – Faragó telep

Településképi szempontból meghatározó eltérő karakterű területek

Az egykori faluhoz legközelebb lévő kolónia közvetlen a Faragó telep
mellett létsült 1923-1924 között. A telepet az akkori gyárigazgató,
Quirin József után Quirin telepnek nevezték, vagy más nevén Községi
kolóniának ugyanis utolsó háza után ért véget a gyártelep, majd az
egykor beépítetlen területet elhagyva kezdődött a történelmi
településrész Egyes visszaemlékezések szerint sorompó is elválasztotta
a két településrészt ezen a helyen.
A kolóniatelep közvetlenül a Köztársaság út mentén helyezkedik el,
attól a nyílt mederben futó Aril patak választja el. Ez a természeti
adottság hozta létre azt a helyzetet, hogy a kolóniaházak megközelítése
kis hidakon keresztül történik.
Öt lakóház épült itt, mind palafedésű csonka kontyolt tetővel, ikres
beépítési módot követve és tíz lemezgyári tisztviselőnek valamint
családjának biztosított lakóhelyet. Az épületek formálása megegyezik,
tágasak és magas színvonalon kialakítottak. Az ikerházak nagy telkeken
helyezkednek el, mély előkerttel és nagy hátsókerttel rendelkeznek.
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Köztársaság utca – Községi kolónia

Településképi szempontból meghatározó eltérő karakterű területek

TÖBBSZINTES TELEPSZERŰ LAKÓTERÜLETEK

A

településen

itt-ott

felbukkannak

a

többszintes, többlakásos lakóépületegyüttesek,
mini lakótelepeket létrehozva a hagyományos
kertes,

avagy

kolóniás

szomszédságában.

Négy

ilyen

lakóterületek
többszintes

telepszerű lakóterület található a városban,
mind a négy terület eltérő arcát mutatja a
többszintes lakóegységek típusainak.

Két

terület

a

hagyományos

kertes

lakókörnyezetben bújik meg terepadottságok
tekintetében síkfekvésű területeken, valamint
két terület a lemezgyári kolóniatelepek szerves
részeként a domboldalra telepítve, mintegy
őrizik a kolóniák földszintes, egyemeletes
egységeit.
Településképi
szempontből
meghatározó többszintes telepszerű
lakóterületek elhelyezkedése
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1. terület: Két féle beépítés található a területen, egymás közvetlen szomszédságában. A Köztársaság út mentén a városközpont
szomszédságában, földszintes családiházak ölében blokkos téglás technológiával épült egy négylépcsőházas, kétemeletes, lapostetős
társasház, valamint a mögötte található területen található három db egyemeletes nyeregtetős szocialista realista stílusban épült tégla
társasház található. Környezetük magas zöldfelületi aránnyal rendelkezik, gyümölcsfás, bokros, füves terület övezi a társasházakat.

Köztársaság út

Egyetértés utca

Településképi szempontból meghatározó eltérő karakterű területek

2. terület: Az Eötvös Lóránd utcában, földszintes családiházakkal határos minilakótelep található. A területen két panel technológiával
épült lapostetős, négyemeletes társasházak áll, környezetük kialakítása a lakótelepek térszervezéséhez híven zöldben úszó területet.

Eötvös Lóránd utca
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3. terület: Az egykori alsó kolónia területén a Vörösmarty Mihály utcában található három kétemeletes nyeregtetős szocialista
realista stílusban épült tégla társasházak, mintegy folytatásaként a három egyemeletes kolónialakásnak épület tömeg
mellett. A többszintes épületek látványa az alsó utcából is érvényesül, furcsa összeképet alkotva az egységesen telepített
földszintes oromzatos kontytetős ikres kolóniaépületekkel.

Településképi szempontból meghatározó eltérő karakterű területek

4. terület: Az egykori Úri kolónia, ma Táncsics telep domboldalra felkúszó utcájában található öt db kétemeletes, blokkos téglás
technológiával épült társasház, erdős terület határolja azokat. Ezen a területen, már sokkal jobban bekúszik a növényzet a
lakótelep arculatába, meghatározza azt.

Táncsics Mihály utca
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IPARI, GAZDASÁGI TERÜLETEK
A településen található ipari, gazdasági jellegű területek legnagyobb
részben a telepi városrészben jelennek meg. A Köztársaság út mentén
haladva a kertes és kolóniás lakóterületek sora egyszer csak megszakad,
és a településképben átveszi az ipar a főszerepet. Területileg szinte
egybefüggő üzemi zóna található itt többek között működő
vállalkozásokkal, mint a lemezgyári múltat tovább éltető járműkerék és
lapátüzem. Az üzemek a domb lábánál, arra felfutva, helyenként
teraszosan kialakítva helyezkednek el, a terepkülönbséget rézsűk
csillapítják.
Településképi szempontból meghatározó ipari-gazdasági területek elhelyezkedése

Köztársaság utca

Településképi szempontból meghatározó eltérő karakterű területek

A terület része a lemezgyári egységnek egykor helyet adó, mintegy 5
hektáros, felhagyott iparterület. Az egykori üzemtér helyenként
lerombolt

épületek

építési

hulladékaival

borított,

jelenleg

magánkézben van. A területtel való törődés elengedhetetlen, mivel
óriási potenciált rejthet magában az itt legnagyobb mértékben
kiszélesedő völgyterület. Jelenleg két felújított és bővített üzemcsarnok
is található a területen, jövőbeni fejlesztésként egy elektromos
hálózatra

kapcsolódó

napelem

erőmű

elhelyezése

tervezett,

elsődlegesen a területen folyó munkán energiaellátása biztosítása
végett.
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Az egykori gyárterületen megmaradt épületállomány két értékes,
helyi egyedi védelem alatt álló tagja a Petőfi térről nyíló főbejáratés iroda egyszintes lapostetős épülete, valamint Köztársaság út
mentén jelentős településképi elemként megjelenő egykori
Trafóház kétemeletes kontyolt tetős tömege.

Köztársaság utca

Trafóház

Lemezgyár főbejárat épület

Településképi szempontból meghatározó eltérő karakterű területek

A működő üzemi egységek épületállományát főleg üzemi csarnokok, lapostetős egyszerű kubusok alkotják. A területen az üzemi zónát főleg kerítés
választja el az úttól, azonban ahol olyan nagy a szintkülönbség kerítésre sincs szükség, a fás domboldali rézsű teljesen eltakar. A felhagyott
gyárterületen jellemző a földszintes hosszan elnyúló épületsor, mint kerítésforma. A történelmi településmag belterületén nagyobb területű ipari,
gazdasági terület az Eötvös Lóránd utcában található, egy földszintes nyeregtetős készárúraktár formájában.

Köztársaság utca útmenti ipari területek

Eötvös Lóránd utca csarnoképület
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KÜLÖNLEGES ZÖLDTERÜLETI INTÉZMÉNYTERÜLETEK
A települést körül ölelő természeti környezet alkotta zöldterületen kívül
a belterületen elhelyezkedő különleges zöldterületeket az alábbi
kategóriák szerint csoportosíthatjuk:


Tavak és környezetük, rekreációs területek



Pincés terület



Sportpályák



Temetők

Településképi
szempontból
meghatározó
intézményterületek elhelyezkedése

különleges

zöldterületi

Alsó tó

Településképi szempontból meghatározó eltérő karakterű területek

TAVAK ÉS KÖRNYEZETÜK, REKREÁCIÓS TERÜLETEK
Az Alsó tó az Alsó kolónia völgyében, annak végén található, a Felső tó,
A település két legértékesebb és településszerkezetet is meghatározó
zöldfelülete a két mesterségesen kialakított Felső (1887) és Alsó (1913)
tó, melyeket a gyár hűtővíz szükségletének kielégítése miatt hoztak
létre a telepi városrészen.
Mind a két tó területét a Bükki Nemzeti Park egyedi tájértékként vette
nyilvántartásba, helyi védelmet illetőleg pedig helyi értékvédelmi
területként is számon tartottak.

pedig a Felső kolónia lakóterületét osztja ketté. Egykor a két tó a
legkedveltebb szabadidős terület volt a telepen, a Felső tó nyáron
fürdőként, télen korcsolyapályaként üzememelt, az Alsó tóra
vízilabdapályát építettek, partjára kabinokat állítottak. Nyaranta úszóés evezős versenyeket, télen korcsolyás mulatságokat tartottak rajta. A
tavakat rendszeresen karbantartották, folyamatos kotrással az
eliszaposodást gátolták.

Alsó tó elhelyezkedése

Felső tó elhelyezkedése

Alsó tó
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Alsó tó

Településképi szempontból meghatározó eltérő karakterű területek

Az Alsó tó használtsági foka jelentősen magasabb, mint a Felső tóé, az jelenleg horgász- és pihenőtóként funkcionál, sok városi program kerül
megrendezésre mind a parton, mind a vízen, azonban vize fürdőzésre nem alkalmas. Partján idős szomorúfüzek állnak, völgy végében való fekvése
különlegesen idilli hangulatot áraszt. Környezetében kialakításra került egy szabadtéri fedett pihenőhely, valamint egy modern játszótér.

Alsó tó
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Felső tó

Településképi szempontból meghatározó eltérő karakterű területek

Kiemelt településképi elemként tekinthetünk a Felső tó szép kivitelezésű zsilipházára, a parton álló idős szomorúfüzek meghatározzák a látványt. Mára a
Felső tó közvetlen környezete és vize erősen szennyezett, melynek oka, hogy a tó szintjétől magasabban fekvő kolónia lakóterületek csatornázatlanok,
azok közművesítettségi foka emelendő, a tó környezete fejlesztendő, rendezendő, melynek eredményeként egy újabb közösségi zöldfelülettel
gazdagodna a település.

Felső tó
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A telepi városrészben, a Petőfi tér mögött található a lemezgyártelep településközponti zónája mellett található közpark funkciót ellátó
terület, a Népkert, az üzem működése alatt az egyik legkedveltebb hely volt az időtöltésre. Jelenleg is tartanak itt városi ünnepségeket,
A múlt őrzőiként a területen két egyedi tájérték került nyilvántartásba a Bükki Nemzeti Park által:


Szabadtéri színpad - az egykor egy kőlapokkal burkolt terület volt, a színpad bejáratát jelenleg befalazták. Előtte központi, kör alakú tér található
alacsony kőkorláttal kerítve, körülötte szocreál betonlábú padok helyezkednek el.



Kerti pavilon - az egykori szabadtéri színpad kerti pavilonja volt. A kerti pavilon a századelő klasszicista-szecessziós pavilonépítészetének tipikus
darabja, melyet élénk színűre festettek. Előterében színesre festett fémszerkezetű fedett tér található.

Népkert

Településképi szempontból meghatározó eltérő karakterű területek

PINCÉS TERÜLET
A Felső tó északi partján domboldalba vájt pincék találhatók, a bejáratok általában elöregedett fa kiépítésűek, némelyik kővel kirakott.
A pincebejáratok településképi szempontból meghatározó és különleges látványt nyújtanak az előterükben elhelyezkedő vízfelülettel és a körülöttük
burjánzó zölddel. Ezek a pince bejáratok gazdálkodási céllal készültek, nem egyenlők az egykori lemezgyár idején létrehozott légópincék bejárataival,
melyek a település több pontján elszórtan megtalálhatók.

Felső tó menti pincés terület
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SPORTPÁLYÁK
A Népkert végében

található

a

város

teniszpályája, mely közkedvelt sportterület
mind a lakosság, mind a környék lakói számára
is, azonban fejlesztése időszerű. Telepítése
furcsának

hathat,

viszont

közkedveltsége

ellentételezi azt, helyzete jó alapot adhat a
további közösségfejlesztő programokhoz a
Népkert területén.
A településen ezen kívül még két sportpálya
található.

A

városközpont

Városközponti sportpálya

Hegyi futballpálya

Teniszpálya a Népkertben

területének

szomszédságában, a Móra Ferenc Általános
Iskola, Rákóczi Ferenc utca és Hódos patak által
határolt területen található sportpálya központi
elhelyezkedése miatt jelenleg főként városi
rendezvényeknek
hasznosítás

ad

helyet

mellett.

a

sportcélú

valamint

a

településszövettől távolabb elhelyezkedve, a
terepadottságok miatt szokatlan helyzetben,
egy fennsíkon található a város másik,
sportfunkciójú pályája, mely megközelítése a
Köztársaság útról jelenleg földúton lehetséges.
Népkert teniszpálya

Településképi szempontból meghatározó eltérő karakterű területek

Városközpont sportpálya

Hegyi futballpálya
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TEMETŐK
A városban két temető található, településképi szempontból
meghatározó elhelyezkedéssel.
A történelmi településrészen, a város nyugati végében található a
település legrégebbi temetkezési területe, megközelítése a Kossuth
Lajos út – Temető útról lehetséges. A temető domboldalon terül el,
közel másfél hektáron. A parcellák között csodás kilátás nyílik a
környező dombokra, és az alatta elterülő településszövetre. A főútról
szemlélve a terület, az útmenti lakóépületek hátsó kertvégében
megjelenő sírok látványa, jelentős településkéi elemként jelenik meg az

Temető a történelmi településrészen

Telepi temető

utcaképben.

Történelmi településközpont temető

Településképi szempontból meghatározó eltérő karakterű területek
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A település másik temetője a telepi városrészt Eger felé elhagyva a
Táncsics Mihály út (2507. számú főút) mentén található, telepítése
ugyancsak domboldali. Főút menti fekvése miatt a terület jelentős
településképi arculati elem, a ravatalozó épülete, valamint a legelső
parcellák közvetlenül az út mentén a domboldalon találhatók. A
némaság, a terület érintettlensége, a természet közelsége, a környező
dombok látványa különleges összhatást eredményez.

Telepi temető

Településképi szempontból meghatározó eltérő karakterű területek

BELTERÜLETI ERDŐS, FÁS, BOKROS TERÜLETEK
A belterületi erdős, bokros területekkel főként olyan út menti beépítetlen sávokban találkozunk, ahol meredek partfalak, domboldalak határolják a
közlekedési tengelyeket, valamint olyan területeken, ahol védelmi funkciók ellátása szükséges zavaró hatások enyhítése végett. Főként a telepi
városrészben kerülünk ilyen értelemben közel a természethez, ahol szűkebb völgyekben, völgyágakban dombhátra felkapaszkodó utakon közlekedünk.
Ezeknek a területeknek a védelme és fenntartása a rendezett utcaképhez nagymértékben hozzájárul.

Településképi szempontból meghatározó
erdős, fás területek
Táncsics Mihály út
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MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK
Belterületi mezőgazdasági területek a növénytermesztés és állattenyésztés, valamint ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás céljára szolgálnak.
Főként a történelmi településrész területén találhatók, a lakótelkek határában, mint kertes, gyümölcsös területek képében, melyek az út menti
településkép meghatározó zöldfelületei. A másik fajtája, melyek kiterjedtebb mezőgazdasági területek a beépítetlen belterület részei, mint szántő, legelő
és rét funkciókkal bírnak, településképi szempontból meghatározó út menti területek, a hátterükben magasodó dombok látványával.

Mocsolyás völgy

Kossuth Lajos utca menti lakóterületek mögötti mezőgazdasági területek

Településképi szempontból meghatározó mezgőgazdasági területel

Településképi szempontból meghatározó eltérő karakterű területek

KÜLTERÜLET
A település külterületei főként erdővel borított, avagy mezőgazdasági területek, melyek leginkább gazdasági hasznosításúak. A gazdasági hasznosításon
kívül védelmi és turisztikai erdők is megtalálhatók, külterületen található a Mátéhegyi Ökopark területe, valamint a telepi városrészből megközelíthető
kilátó is. Ezeken kívül külterületen helyezkednek el az egykori bányaterületek, illetve meddőhányók. A legtöbb külterületi lakott hely is ezekhez a
területekhez kapcsolódik, mint például a Mocsolyás völgy végében található Szekeresbükki telep.
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Kilátó

Mátéhegyi Ökopark kapuzat

Településképi szempontból meghatározó eltérő karakterű területek
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5. A TELEPÜLÉSKÉP MINŐSÉGI FORMÁLÁSÁRA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK
ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK
Új épület építése, vagy meglévő épület átalakítása, bővítése esetén
igazodni kell a kialakult városszerkezethez és az adott területen lévő
építészeti karakterhez.

A

településképi

szempontból

meghatározó,

eltérő

karatkerű

területeken a meglévő építményeket fenntartani, bővíteni, átalakítani,
valamint új építményeket létesíteni, csak a meglévő építményekkel
összehangoltan, a jellegzetes településkép, valamint az épített és
természetes környezet megjelenését megőrző és azt fejlesztő módon
lehet. Az illeszkedés szempontjából az épületek fő tömeg- és
tetőformája, külső homlokzata, az alkalmazott anyag, azok színe,
felületképzése meghatározó jelentőségű.

Meglévő épületek átalakítása, bővítése esetén az új épületrészeknek a
meglévő épülethez való illeszkedése az architektúra, anyaghasználat és
részletképzés tekintetében egyaránt kötelező.

Építmények elhelyezésénél törekedni kell a lehető legnagyobb
összefüggő zöldfelület kialakítására.
Köztársaság utca

Ajánlások

Homlokzati felületképzés esetén kerülendő a harsány, földszínektől és
pasztell földszínektől eltérő színezés, valamint a teljes homlokzaton
megjelenő reklám célú falfestés. A színezési javaslat az utcafronti
kerítésekre, egyéb építményekre is vonatkozik.

Új tetőzet kialakításánál, a gazdasági területek kivételével kerülendő a

í

harsány, természetes fedési módoktól eltérő színű és anyaghasználatú
technológiák alkalmazása (pl.: műanyag hullámpala).

Homlokzati nyílászárók cseréje esetén az épület homlokzatán
alkalmazott nyílászárók színét és jellemző osztását szükséges
megtartani, kivéve, ha a homlokzaton minden nyílászárót egyidejűleg
kicserélnek.

Új közművek elhelyezése, valamint közműhálózat fejlesztése során a
közművek elhelyezése föld alatt javasolt.

Szellőzőt

és

klímaberendezést

a

településképi

szempontból

meghatározó területek esetén utcafronti homlokzatra elhelyezni nem
ajánlott.
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A településkép védelme érdekében a település bármely területén, ahol
a jellemző települési karaktertől eltérő szintszámú épület vagy eltérő
magasságú

építmény

megvalósítását

tervezik,

hatásvizsgálati

tanulmány és településképi vizsgálat szükséges.

Műtárgyakat,
(utcabútorok,

közterületi
hirdető

burkolatokat

berendezések,

és

berendezéseket

világítótestek,

pavilonok,

autóbuszvárók, stb.) az utcakép jellegzetességének megtartásával
szükséges megvalósítani.

Utcabútorok kialakításakor és elhelyezése során törekedni kell arra,
hogy azok egy tárgyegyüttest alkossanak, azok a környezetük építészeti
karakterébe illeszkedő típusúak, időtálló kivitelűek és lehetőleg egyedi
tervezésűek legyenek.

A fényszennyezés megakadályozása, valamint a kellemes fényérzet
érdekében törekedni kell a 3000K színhőmérsékleti érték alatti
fényforrások alkalmazására a kültéri világítás esetén.
Fényforrások elhelyezése és tervezése esetén kerülendő a felfelé
irányuló fény alkalmazása, talajszintbe épített fényvetők telepítése
nem javasolt.
Köztársaság utca

Ajánlások

TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEKRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK

TELEPÜLÉSKÖZPONTI TERÜLETEK
KÖZTERÜLET

Településképi szempontból meghatározó területeken szükséges
megőrizni a település jellegzetes szerkezetét, telekrendszerét,
utcavonal vezetését. Új telek kialakítása, vagy telek-átalakítás csak
ezzel összhangban javasolt.

Ajánlott

a

településközponti

térszövetek

zöldfelületeinek,

közparkjainak, növényállományának a mai igényeket színvonalasan
kiszolgáló, hosszú távon életképes és fenntartható teljeskörű
megújítása, fejlesztése.

Petőfi tér

Növény kiültetésekre, igényesen kialakított virágágyásokra, virágtartó
állványokra a településközponti területeken található jó példák, a
kezdeményezés folytatása és kiterjesztése a többi városrészre ajánlott.

A közterületek és zöldfelületek fejlesztése, kialakítása, fasorok ültetése
valamint közterületi burkolatok, utcabútorok, lámpatestek cseréje,
felújítása csak egységes koncepció alapján történjen.
Köztársaság utca
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ÉPÜLET

Új épület elhelyezése esetén követelmény a fokozott illeszkedés az
arányosság gondolatát szem előtt tartva.

A településközponti területeken lévő épületek rekonstrukciója csak
egységes koncepció alapján történhet

Helyi védelemmel érintett épület felújítása során törekedni kell az
eredeti állapotot tükröző építészeti kialakításra.

Az igényes és értékes építészeti részletek feltétlenül megőrzendők, a
megőrzés érdekében folyamatos karbantartásukról gondoskodni kell.

Energetikai korszerűsítések alkalmával törekedni kell a teljes
homlokzat egy időben történő felújítására.

A tetőfedés során kerülendők a harsány, természetes fedési módoktól
eltérő színű és anyaghasználatú technológiák (bitumenes zsindely,
hullámpala, cserepes lemez vagy hasonló műszaki tulajdonságú
építőanyagok).
Köztársaság utca

Ajánlások

Helyi védelemmel érintett épület energetikai felújítása során
kerülendő a műanyag ablakok használata.

Közterületről látható homlokzati felületen épületgépészeti elemek
nem, vagy csak rejtetten jelenjenek meg.

Üzletfeliratok elhelyezése egymással és az épület homlokzati
architektúrájával összhangban, annak értékeit szem előtt tartva
történhet, az egy épületen belül történő hirdetőberendezések
kialakítását

valamint

az

üzletek

homlokzati

megjelenítését

Borsodnádasdi Alapszolgáltatási Központ konyha épület

egységesíteni szükséges.

A városközponti átalakuló területeken a terület építészeti értékeire
tekintettel lehet csak új funkciókat kialakítani, épületet átalakítani vagy
új épületet építeni csak magas építészeti minőség létrehozása
függvényében lehet.

Nádasd Fitness
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HAGYOMÁNYOS KERTES LAKÓTERÜLETEK
KÖZTERÜLET

Azokon a területeken, ahol jelenleg a gyalogos forgalom számára nincs
kiépítve járda, javasolt a hiányzó járdaburkolatok legalább egyoldali
kiépítése a biztonságos gyalogos közlekedés megvalósítása érdekében
amennyiben ez fizikailag lehetséges.
Új utcák kialakítása során a zöldfelület-rendezését minden esetben
biztosítani kell, legalább egyik oldalon fasor ültetése javasolt.

Utcai növénytelepítés, az utcakertek kialakítása és rendezése a
kialakult utcaképre tekintettel, a meglévő növényzet karakterét

Köztársaság utca

megőrizve történjen.

Kerítés

kialakításánál kerülendő

a közterületek

felőli

tömör

megjelenés, a kerítéselemek áttörtségét biztosítani szükséges.
Különös gondot kell fordítani a településre, településrészre jellemző
hagyományos kerítésformák megtartására

Kossuth Lajos utca

Ajánlások

ÉPÜLET
X0X0
A területre földszintes, tetőteres maximum Fsz+1 épületek jellemzőek
az alacsony beépítési magasság megtartása javasolt.

Az épületek jellemző tetőkialakítási formája magas tetős, attól eltérni
csak az utcafronttól távolabb elhelyezett melléképületek esetében
ajánlott.

Új tetőzet kialakítása csak a környező meglévő beépítés tetőzetének
hajlásszögei figyelembe vételével lehet, ahhoz teljes mértékben
illeszkedni szükséges.

Rákóczi Ferenc utca

Ajánlott a tetőhajlásszög mértékét 25-47 fok között kialakítani.

Lapostető létesítése nem ajánlott az utcafronton álló épület, épületrész
esetében.
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Épületek felújítása során kerülendők a harsány, környezetbe nem illő
színek, a homlokzat színezésénél pasztell-földszínek alkalmazása
javasolt.
Rákóczi Ferenc utca

Hagyományos soros beépítésű falusias lakóterületek esetében csak
olyan építés és telekalakítás valósítható meg, ami a lakóudvarok
beépítettségét nem növeli illetve egy lakóudvaron belül legfeljebb két
lakóház - két melléképület megvalósítása ajánlott a hagyományos
magyar beépítési formavilág megőrzése érdekében.

Új épület telepítése során igazodni kell a kialakult városszerkezethez,
utcaképhez és az adott területen jellemző beépítési módhoz, attól
eltérő és ellentétes kialakítás nem javasolt.

Új épület telepítése során a domborzat adta lehetőségekhez való
legnagyobb mértékű igazodás elvárt, nagymértékű terepalakítás, a
terepszint megváltoztatása nem követendő példa.

Ajánlások

KOLÓNIA TERÜLETEK
KÖZTERÜLETEK

Cél a területek fokozatos felzárkózása, megújítása.

Ahol lehetséges, közhasználatra átadott terek kialakítása szükséges.

Azokon a területeken, ahol jelenleg a gyalogos forgalom számára nincs
kiépítve járda, javasolt a hiányzó járdaburkolatok legalább egyoldali
kiépítése a biztonságos gyalogos közlekedés megvalósítása érdekében

Engels telep

amennyiben ez fizikailag lehetséges.

A természet közelsége nem követeli meg az egységes fasorok
telepítését, azonban a városökológiai hatás és az élhetőség növelése
érdekében, ajánlott a virág kiültetések számának növelése.

A közterületek kialakításánál, átépítésénél, járdaépítéseknél egységes
terv alapján ajánlott eljárni.

Kerítések kialakítása, felújítása során kerülendő a közterületek felőli
tömör megjelenés, a kerítéselemek áttörtségét biztosítani szükséges.
Előnyös megjelenést teremthet a gondozott sövénykerítés is.
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ÉPÜLET

Az épületek felújítása során fontos az eredeti értékkel rendelkező
architektúra megőrzése, eredetivel megegyező újra képzése

Az ikres beépítés másik ingatlan részének újbóli beépítésekor a
meglévő szomszédos építészeti megoldásokhoz illeszkedni szükséges,
párkány és ereszmagasság követése fontos.

Új beépítés esetén a kritérium a domborzat adta adottságokhoz és
korlátokhoz igazodó és tiszteletben tartó építési tevékenység.

A lakóépületek kialakításukat tekintve kivétel nélkül többlakásos

Móricz Zsigmond utca tetők

egységek, ezért azok rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése
során törekedni kell a teljes homlokzat egy időben, egy koncepció
alapján, azonos műszaki megoldásokkal történő felújítására, az
egységes megjelenés megtartására, valamint az egységesség újra
kialakítására.

Épület energetikai felújítása során kerülendő a műanyag ablakok
használata.

Ajánlások

Épületek színezésénél a pasztell földszínek alkalmazása javasolt. Ikres
és sorházas beépítési formánál az ingatlan részének homlokzat
felújításakor a már átszínezett szomszédos épülethez való igazodás
szükséges, legalább színárnyalat tekintetében.

A területek egységességének és szellemének megőrzése érdekében
javasolt egy teljes lakásállományra kiterjedő egységes elveket követő
koncepció kidolgozása, melyben a felújítás alapszabályai lefektetésre
kerülnek.

Az épületek az egyes kolónia területeken azonos karakterrel és
építészeti megjelenéssel rendelkeznek, javasolt az utólagos, nem az
eredeti építészeti megjelenéshez igazodó toldások, erkélybeépítések
megszüntetése.

Újonnan létesített melléképületek elhelyezése nem javasolt, kivéve ha
egy meglévő, eredeti melléképület bontása után, annak helyén
elhelyezett építészeti stílusában a főépülethez illeszkedő tömeg
telepítése történik.
Engels telep
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KÖZTERÜLET

TELEPSZERŰ TÖBBSZINTES LAKÓTERÜLETEK
ÉPÜLET

Fontos feladat a lakóépületeket közrefogó zöldfelületek folyamatos
A többlakásos többszintű lakóépületek rekonstrukciója és energetikai

fenntartása, és fejlesztése a növényállomány fokozatos védelme és

korszerűsítése

kezelése.

során törekedni kell az egységes megjelenés

megtartására, a teljes homlokzat egy időben történő felújítására,
ugyanakkor üdébb, vidámabb városkarakter kialakítására.

Épületek színezésénél a világos pasztell-földszínek alkalmazása
javasolt, alacsony

dinamikájú mintázat,

színekkel való

játék

megengedett.

A homlokzatok formálásánál és felújításánál törekedni kell egy épület
vagy egy épületszekció esetében, hogy az erkélyek, loggiák korlátjainak
cseréje, redőnyök azonos formában és egy időben valósuljanak meg,
valamint az utólagosan elhelyezendő épületszerkezetek (előtetők és
védőtetők) kialakítása egységes módon történjen.

Épületgépészeti elemek a közterületről látható homlokzati felületeken
csak takartan jelenhetnek meg, illetve ahol a rejtett elhelyezés nem
lehetséges egységes kialakítás szükséges.

Vörösmarty Mihály utca

Ajánlások

IPARI, GAZDASÁGI TERÜLETEK
KÖZTERÜLET

Az egykori Lemezgyár átalakuló ipari gazdasági területei telepi
településközponti területen helyezkedik el, cél ezen revitalizációval
érintett területek beintegrálása a központi szövetbe.

Az átalakuló ipari területek és épületek új funkciókkal való megtöltése
során törekedni kell a közhasználat előtérbe helyezésére.

A

nagytömegű

indusztriális

jellegű

épületek

és

összefüggő

nagykiterjedésű burkolt felületek sivárságának ellensúlyozására és a
terület emberközelibbé tételére összefüggő tömbszerű zöldfelületek,
védőfásítások létesítése javasolt.

A nagy kiterjedésű területek alkalmasak átalakuló, vegyes intézményi
területek, rendezvényterek kialakítására.

Kiemelt fontosságú a főút mentén elhelyezkedő üzemi területek
növényállományának rendezése, védő növénysávok kialakítása,
fenntartása.
Köztársaság utca
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ÉPÜLET

Az átalakuló ipari-gazdasági területeken a meglévő épületek átépítése,
rekonstrukciója és új épület építése során magas építészeti minőség
képviselése szükséges, modern anyagok, technológiák, harsányabb
színek alkalmazása az eredeti karakterrel összhangban ahhoz
illeszkedve lehetséges.

A használaton kívül álló ipari együttesek az ipartörténeti múlt interaktív
bemutatásának leghatékonyabb eszközei, a fennmaradt értékek
megóvása, megújítása, bemutatásra alkalmassá tétele javasolt.
Használaton kívül álló épületek új funkcióval való megtöltése
alkalmával szükséges előtérbe helyezni közösségi használatot, vagy a
helyi erőforrásokra alapozó iparágak telepítését

A beavatkozással érintett ipari épületek építészeti karakterének
együttese, eredeti tömegformálás, értékes ipartörténeti és építészeti
részletek megőrzése és helyreállítása fokozott figyelmet kíván.

Fontos az út mentén elhelyezkedő üzemi épületek és környezetük
fokozott

fenntartása,

új

épületek

telepítése

alkalmával

a

természetközeliség megőrzése, védő fasorok ültetése.
Lemezgyár terület

Ajánlások

KÜLÖNLEGES ZÖLDTERÜLETI INTÉZMÉNYTERÜLETEK
Zöldterületeken a pihenést és testedzést szolgáló építmények,
játszóterek, tornapályák, vendéglátó épület és a terület fenntartásához
szükséges épületek elhelyezése szabadon állóan, legfeljebb 4,5 m-es
építménymagassággal történjen.

Új épület építését csak teljes közművesítettség esetén ajánlott
engedélyezni.

A zöldterületek új növényzettel való beültetése csak a funkciójuknak
megfelelően ajánlott.

Beállt

faállomány

fokozott

védelme

és

fejlesztése

fontos

városfejlesztési szempont kell legyen.

Közterületi burkolatok, utcabútorok, lámpatestek cseréje, felújítása és
kialakítása egységes koncepció alapján történjen.

Új közparkok kialakításakor a kialakítandó zöldfelületek legalább 40 %át a tájkarakterhez illeszkedő növényállománnyal, fásítottan szükséges
kialakítani.
Felső tó
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Zöldterületi intézményterületeken a közösségi célú zöldterületi
intézmények kialakítása felújítása és átalakítása, valamint az
építmények telkeinek, udvarainak rendezése során a közterületeknek
megfelelő színvonalú környezetalakítási, zöldterületi terv készítése
szükséges.

Tavak és környezetük fejlesztése során a fontos a meglévő faállomány
védelme, pihenőpadok és utcabútorok egységes koncepció szerinti
telepítése.

Temetők telkeinek, udvarainak rendezése során, valamint új
építmények elhelyezésekor, a meglévő épületek felújítása, bővítése
alkalmával a közterületeknek megfelelő színvonalú környezet alakítási,
zöldterületi terv készítése szükséges.

Sírbolt és kripta kialakítása csak az ilyen célra kijelölt területen, vagy
földdel takartan ajánlott.

A sírmezőkön belül az egyes sírok fölé önálló tetőfelépítmény
elhelyezése nem ajánlott

Alsó tó

Ajánlások

KÜLTERÜLET
A védett vagy védelemre tervezett területeken fokozott körültekintéssel kell minden beavatkozást (bármilyen
nemű építést és területhasználatot) megvalósítani. Javasolt a területek beépítetlen jellegének megtartása. A
védett területeken reklámfelület elhelyezésére szolgáló önálló építmény, felszíni elektromos hálózati vagy
hírközlési elem vagy építmény elhelyezése nem ajánlott.
A külterület védelem alá nem eső részein sem jellemzők az építmények elhelyezése, kivételt képeznek a
külterületi lakott helyek, valamint a turisztikai attrakciók helyszínei. A külterület alacsonyfokú beépítettségnek
a megtartása elsőrendű.
Új beépítés, építményelhelyezés során az alábbi ajánlások figyelembe vétele szükséges:
Épületek telepítése jellemzően szabadonálló, ennek megtartása fontos szempont. Több épület elhelyezése,
avagy meglévő épületállomány bővítése során fontos az egységes rendezőelv szerint történő kialakítás és
illeszkedés.
Tájidegen, élénk színű felületképzés az épület és minden tartozéka esetében kerülendő.
A tájkép védelme érdekében egyszerű tömegképzésre való törekvés és nyeregtetős tetőforma kialakítása
ajánlott. Mezőgazdasági területeken az épületek tetőhajlásszöge 20-40°között variálható. Csarnoképületek
tetőzetének kialakítása során a trapézlemezfedés megengedett, azonban kezeletlen felületek használata nem
ajánlott.
Külterületi gazdasági területeken nagyon fontos szempont a természetbe illesztés, ezért a terület technológiát
nem zavaró fásítása, valamint a megközelítését biztosító út fasorral való szegélyezése ajánlott. Fák telepítése
kizárólag őshonos, illetve a közvetlen környezetben fellelhető fajok alkalmasak.
Külterületi pihenőhelyek telepítése során ajánlott azok egységes arculat szerinti kialakítása, valamint
természetes építőanyagok használata.
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HELYI VÉDELEMBEN RÉSZESÜLŐ ÉRTÉKEKRE VONATKOZÓ EGYEDI ÉPÍTÉSZETI AJÁNLÁSOK
Helyi védettségű építészeti örökségen bármely épületgépészeti
berendezés kültéri elhelyezése kerülendő.

Az egyedi védelem alatt álló épület átalakítása során annak tömegét,
homlokzatát, anyaghasználatát, jellegzetes formai kialakítását a
falfelületek és nyílászárók arányát megváltoztatni nem lehet

Az egyedi védelem alatt álló épület felújítása során a homlokzati
díszítőelemek (gipsz, tagozat, mozaik, festett díszítés, szobor, egyéb
értékek) és eredeti épület-kiegészítők, korlátok, belső nyílászárók,
kapuk megőrzése szükséges.

Az egyedi védelem alatt álló épületre emeletráépítés nem
megengedett
Helyi védettségű építészeti örökséghez történő hozzáépítés, ráépítés,
A helyi védettségű építészeti örökség korszerűsítésére, átalakítására,

vagy annak telkén új építmény, építményrész építése csak olyan módon

bővítésére lehetőség van, azt a védelem ténye nem zárja ki,

ajánlott, hogy a beavatkozással létrehozott egység ne akadályozza a

amennyiben a beavatkozás az építmény védelmére okot adó

védett építészeti érték fennmaradását, érvényesülését, hitelességét.

jellegzetességet nem változtatja meg, azok eredeti helyükön
megtarthatók.

Helyi egyedi védettségű építmény teljes bontása nem lehetséges.

Ajánlások

SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYEK, MŰTÁRGYAK ELHELYEZÉSÉRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK
A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és
elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére az
alábbi területek nem alkalmasak:
műemléki környezet,
településközponti területek,
kertes lakó területek,
telepszerű többszintes lakóterületek,
kolónia területek,
különleges zöldfelületi intézményterületek,
védett zöldterületek és zöldterületi intézmények (Nemzetközi
védelem alatt álló, Natura 2000 területek, országos védelem alatt
álló területek, országos ökológiai hálózat területei, tájképvédelmi
szempontból kiemelten kezelendő területek).

A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és
elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére az
alábbi területek alkalmasak:
a város gazdasági területei korlátozás nélkül,
egyéb településképi területei akkor, ha az elhelyezni kívánt
létesítmény telekigénye nem haladja meg a 400 m2-t.
Köztársaság utca
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REKLÁMHORDOZÓKRA VONATKOZÓ TELEPÜLÉSKÉPI AJÁNLÁSOK
Az épületek homlokzatain elhelyezhető cégérek, cégtáblák és
cégfeliratok kialakításánál biztosítani szükséges, hogy azok szervesen
illeszkedjenek a homlokzatok meglévő, vagy tervezett vízszintes és
függőleges tagolásához, a nyílászárók kiosztásához, azok ritmusához
úgy, hogy együttesen összhangban legyenek az épület építészeti
részletképzésével, színezésével, építészeti hangsúlyaival.

Megállító tábla elhelyezése csak ott javasolt, ahol a megállító tábla
mellett a közterületen a baleset- és akadálymentes közlekedés
biztosítva van, paramétereit tekintve legfeljebb A0-ás méretű, a
településképi védettségekhez és karakterekhez igazodó, a védettségi

Új üzlet kialakításakor vagy meglévő felújításakor annak portál
üvegfelületén és nyílászáró üvegfelületén elhelyezett reklámfólia
elhelyezésekor a külön jogszabályban előírt mértékekhez való igazodás
szükséges.

szintnek megfelelő, illeszkedő berendezés képében.
Molinó és transzparens kihelyezése ajánlottan építkezés védőhálójára
Reklám- és hirdetőberendezés elhelyezése emlékműveken és köztéri
műalkotásokon nem támogatott.

helyezhető ki, illetve időszakos rendezvény népszerűsítésére,
szabadtéri, időszaki kiállítás prezentálása céljából.

EGYÉB MŰSZAKI BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ TELEPÜLÉSKÉPI AJÁNLÁSOK
Vezetékes elektronikus hírközlési hálózatot föld alatt vagy meglévő

Közműlétesítmények elhelyezése a városképi megjelenésre való

oszlopsoron szükséges vezetni, új oszlop létesítése nem támogatott.

tekintettel lehetséges.

Ajánlások

6. JÓ PÉLDÁK: ÉPÜLETEK
HOMLOKZATOK
TELEPÜLÉSKÖZPONTI TERÜLETEK
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KOLÓNIÁK

Jó példák

KERTES LAKÓTERÜLET
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Jó példák
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TELEPSZERŰ TÖBBSZINTES LAKÓTERÜLET

Jó példák

IPARI GAZDASÁGI TERÜLETEK
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NYÍLÁSZÁRÓK
TELEPÜLÉSKÖZPONTI TERÜLETEK

Jó példák

KOLÓNIÁK
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Jó példák

KERTES LAKÓTERÜLET
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TELEPSZERŰ TÖBBSZINTES LAKÓTERÜLET

Jó példák

KERÍTÉSEK
KOLÓNIÁK

KERTES LAKÓTERÜLET
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Jó példák
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TETŐK
KOLÓNIÁK

Jó példák

KERTES LAKÓTERÜLET
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KÖZTERÜLETEK, ZÖLDFELÜLETEK

Jó példák

7. JÓ PÉLDÁK: SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYEK
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Jó példák

REKLÁMOK
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Jó példák

8. BEÉPÍTÉSI VÁZLATOK

Beépítési vázlatterv készült a telepi városrész legrosszabb
állapotban lévő kolóniára, a Felső kolónia lakóterületére. A területet
kettéosztja a Felső tó vízfelülete, ennek ellenére egyben kezelendő,
központi elhelyezkedése miatt fokozott figyelmet érdemel. Bizonyos
esetekben a kolóniaépületek állaga annyira leromlott, hogy teljes
felújításuk nem kifizetődő. Azonban a történelmi múlt lenyomata,
azaz a kialakult településszerkezet és kolóniabeépítés, mint örökség
megőrzendő, tovább éltetendő. Cél a kolóniaterület egységes,
komplex megújítása, illetve új településfejlesztési koncepcionális
elvek szerinti újjáépítése, újjáélesztésé, jobb elosztású, térben
szervezettebb, a közösség összetartását fokozó lakókörnyezet
létrehozása.
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A tervezett lakóházak ugyancsak típustervek alapján elképzeltek, mint a korai időkben, melyek alaptípusa egy három lakóegységre és egy közösségi
placcra felosztott sorház, melyek döntő többsége földszint+tetőtér elosztást követ, azonban ahol a terepviszonyok lehetőséged adnak rá
egyemeletes+tetőtér elosztású lakóegységek kialakítása is lehetséges. A placc, mint egy fedett-nyitott tér, szerves része a háznak, az épület közösségi
életének fő szervezői, hogy milyen élettérrel töltik meg, az megegyezés kérdése. Lehet itt biciklitároló, pingpongasztal, szabadtéri edzésre, közös
sütögetésre alkalmas fedett terület stb.
A házak előtt húzódó sövény jelzi a határt a közös és fél privát területek között, valamint a lakóegységek előtt szabadon lekeríthető, burkolható
illetve hasznosítható kiskertek kialakítására is lehetőség van, az illeszkedésre és egységességre való törekvés szem előtt tartásával. A házak mögötti
terület is magán egységekre felosztható, ennek szabályozása kötetlenebb.

Felső kolónia (déli terület) lakóterületfejlesztés

Beépítési vázlatok

A lakóterület fejlesztés egyik fő koncepcionális vezérfonala, olyan
közösségi terek létrehozása, ahol a település, illetve a terület lakosai
értékes időt tölthetnek együtt. Ezért közös kertes területek
tervezése történt, ahol akár magán, akár a helyi közösség, illetve
intézmények számára történik a kertimunka, termelés, közös
időtöltés. A lakóterületi fejlesztés vizionált eredményit szemezgetve
kijelenthető, hogy olyan vonzó lakókörnyezet létrehozására van
lehetőség egy ilyen értékes természeti környezetben, amely az itt
lakók és a potenciális beköltözők számára élhető lakófeltételeket és
értékes közösség tereket teremthet.

Felső kolónia lakóterületfejlesztés, beépítési látványterv
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