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1.

BEVEZETÉS,
KÖSZÖNTŐ

JOGSZABÁLYI
ISMERTETÉSE

HÁTTÉR

A településképi arculati kézikönyv
(továbbiakban:
kézikönyv)
a
településkép védelméről szóló
2016. évi LXXIV. törvény alapján a
település természeti és épített
környezete által meghatározott
településképi
jellemzők
bemutatásának
és
minőségi
formálásának az eszköze.
A kézikönyv a településfejlesztési
koncepcióról,
az
integrált
településfejlesztési stratégiáról és
a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló
314/2012.
(XI.
8.)
Kormányrendelet 12. melléklet
szerinti tartalommal készült.
A kézikönyv meghatározza a
településképi
jellemzőket,
településrészek arculati jellemzőit
és értékeit, a minőségi formálásra
vonatkozó javaslatokat, valamint a
településképhez
illeszkedő
építészeti elemeket, beépítési
vázlatokat, irányt mutatva az
építésekhez, a minőségi épített
környezet
fenntartása
és
fenntarthatósága érdekében.
A kézikönyv a településképi
rendelet alátámasztó munkarésze.
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A KÉZIKÖNYV CÉLJA
A kézikönyv igyekszik feltárni és ismertetni Bátaapáti egyedi, sajátos arcát,
különösen pedig a település épített környezetének értékeit. Ezen felül
ajánlásokat, iránymutatásokat fogalmaz meg – amelyek nem kötelező
jellegűek – a településkép minőségi formálására vonatkozóan, abból a célból,
hogy hathatós segítséget nyújtson az értékeket megőrizni szándékozó
településfejlesztés és település szépítés céljainak eléréséhez.
A kézikönyv nem konzerválni kívánja a kialakult településképet, hanem annak
értékes elemeire rávilágítva, a helyi építési szokásokat átörökítve, olyan
falukép kialakítását igyekszik elősegíteni, mely a korabeli értékek tiszteletben
tartására épülve a mai kor szellemének megfelelő épített környezetet
eredményez.
A kézikönyv tehát egy szemléletformáló kiadvány, mely elsősorban a
lakosság, az építtetők és a települési döntéshozók tájékozódását hivatott
segíteni.
DARABOS JÓZSEFNÉ
Bátaapáti község polgármestere
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2. A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA, ÁLTALÁNOS TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSKARAKTER
Bátaapáti község Tolna megye déli
szélén,
Baranya
megyével
határosan fekszik, a Geresdidombság területén.
A völgységi települést nem érinti
autópálya, sem főút. A Bonyhádot
Bátaszék várossal összekötő útról
lekanyarodva lehet eljutni a
településre. A falu zsáktelepülés,
azaz közútról csak egy irányból
közelíthető meg. A legközelebbi
vasútállomás is 4 km-re fekszik, a
Dombóvár- Bátaszék vasútvonal.

A Bonyhádi járáshoz tartozó
település Bonyhádtól 10 km-re, a
megyeszékhelytől, Szekszárdtól
20 km-re, Budapesttől 162 km-re
fekszik.
A település Bonyhád város
középfokú és Szekszárd felsőfokú
intézményeinek
vonzáskörzetéhez tartozik. A
község életére némi vonzást gyakorol még Bátaszék, és a Baranya megyei
Pécs városa is.
A község népességszáma 431 fő (2017. évi adat, forrás
http://nepesseg.com/tolna/bataapati), ami az 1890-es években rögzített
1506 lakosságszámhoz képest annak harmada. A közigazgatási területe 20,4
km2 .
A település alapfokú intézményekkel teljes körűen el van látva. Bizonyos
feladatok ellátása a szomszédos önkormányzatokkal közösen, társulásos
formában biztosított.
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A TELEPÜLÉS TÖRTÉNETE

Az „Apáti” elnevezés kifejezi, hogy
a község egyházi birtok volt. Egy
1015-ben kelt oklevél szerint Apáti
térsége a pécsváradi apátság
birtoka.
A török megszállás alatt a
Völgység
falvai
fokozatosan
elszegényedtek
és
elnéptelenedtek. Évtizedeken át
nincs adat Apátiról.
A törökök kiűzését követően Apáti
környékén
kezdetben
sűrűn
váltakoztak az új birtokosok. 1722ben a terület akkori birtokosa gróf
Mercy Claudius Florymundus
Tolna megyei birtokait német
telepesekkel népesítette be, akik a
mai Németország délnyugati
részéből érkeztek. A gróf a
telepítésnél ügyelt arra — a helyi
konfliktusok elkerülése érdekében
—‚hogy az azonos vidékről érkező
azonos
vallásúakat
egy
faluközösségbe telepítsék. Ennek
következtében
az
1730-ban
Apátiba érkező első telepesek
mindegyike evangélikus volt.
A XVII. század második felében,
1773-ban a Hőgyészi uradalom,
melyhez Apáti is tartozott az
Apponyi család birtokába került.
Az apáti „majorátus” jelentőséget
az erdőgazdaság mellett a magas
színvonalra fejlesztett szőlészet és
borászat adta. Az Apponyiak az
1780-as években kúriát, valamint
hatalmas
présházat
és
pincerendszert
építettek,
s
megkezdték
a
nagyüzemi
gazdálkodást. A lakosság létszáma
a század végére rendkívül
megduzzadt 1786-ban a lélekszám
1169. Néhány kivételtől eltekintve
német
anyanyelvűek
és
evangélikusok voltak.

5

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV

A XIX. század első felében a már
kialakult gazdasági élet nem sokat
változott. A lakosság szinte
kizárólag a mezőgazdaságból élt, a
földművelés döntő hányadban az
önellátást
szolgálta.
Magas
színvonalon,
gondosan
és
szakszerűen művelték a szőlőket.
A bort a család mindennapos
fogyasztására szánták; eladásra
minőségi bort kevesen termeltek.
Az állattartáshoz a parasztok
nagyon értettek. Az erdőségek
által épületfához, tüzelőhöz és
munkalehetőséghez jutottak a
lakosok. A falu lakóiból váltak ki a
kisiparosok. A molnárszakmát
gyakorolták a legtöbben, mivel a
községben 5 vízimalom működött.
A XIX. század második felében, a
hazai
közigazgatás
új
rendszerének kiépülése során
Apáti nagyközség lett és jegyzői
hivatalt kapott, majd 1903-ban
elrendelték
a
Bátaapáti
helységnév
használatát.
Az
ebben
az
időszakban
kibontakozó kapitalista gazdasági
fejlődés csak kis mértékben
lendítette fel Apátit.
A
mezőgazdasági
termelés
szervezettebbé válását jelzi, hogy
1870-ben megalakult a Legeltetési
Társulat, 1899-ben pedig a
Tejszövetkezet.
Az
utóbbi
szakképzett
vajmesterrel
készítette a vajat nagy tételben, s
azt
a
szövetkezet
útján
értékesítették. Az ipart továbbra is
a néhány malom és a kisipar
jelentette.
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A
II.
világháború
katonai
eseményei érintetlenül hagyták,
elkerülték a községet.
A világháború befejezése után
1946. május 19-én következett be
a Bátaapáti német ajkú lakosság
kollektív tragédiája. A potsdami
egyezmény
szellemében
Bátaapátiból közel 800 főt, az
összlakosság mintegy 80 %-át
kitelepítették. Ezzel megkezdődött
a falu fokozatos visszafejlődése. Az
üresen álló sváb házakba 1946-47ben a Heves megyei Istenmezeje
községből 90 katolikus bányász
családot (kb. 500 főt) telepítettek,
akik a mezőgazdasághoz alig
értettek.

létesítménye üzemszerűen működik.
2012-ben került átadásra Bátaapátiban a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló
felszín alatti létesítménye. Ezzel megkezdődött az atomerőművi eredetű kis
és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezése.
Ezzel párhuzamosan létrejött a TETT, Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató
Társulás, mely a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. által a Központi Nukleáris
Pénzügyi Alapból(KNPA) a Társulás részére a feladatok elvégzésére
rendelkezésre átadott pénzügyi támogatásból működik.
A TETT célja és feladata a Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóval (NRHT)
kapcsolatos tájékoztatási, ellenőrzési feladatok megvalósítása mellett többek
között a társult önkormányzatok településeinek fejlesztése, beruházások,
bővítések, felújítások támogatása, valamint a működési feltételeik javítása.
Ennek eredményeként túlnyomó részt megújultak a település intézményei és
közterületei.

Az 50-es évek elején megkezdődő
kedvezően
alakuló
szociális,
művelődési folyamatot lefékezte,
hogy az 1956-ban felbomlott
TSZCS újjászervezése során ismét
fellángoló kollektivizálás hatására
az istenmezeiek visszaköltöztek
szülőfalujukba.
Bekövetkezett
Bátaapáti második megroppanása:
négy
év
alatt
elvesztette
lakosságának egyharmadát, ami az
1956-os 778-ról 1960-ra 489 főre
csökkent.
Az 1960-as évek második felében
a körzetesítés hatására felgyorsult
a
falu
visszafejlődése.
Az
önállóságát elvesztő községben
1970 és 1990 között a népesség
539-ről 430-ra apadt.
A
90-es
évek
fordulóján
bekövetkezett
társadalmigazdasági
változások
során
Bátaapáti közigazgatásilag ismét
önálló
községgé
vált.
Az
önkormányzat
erőfeszítéseinek
eredményeképpen a település
fejlődő pályára állt.
2008-ban adták át a Nemzeti
Radioaktívhulladék-tárolót
Bátaapátiban. A tároló felszíni
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A Völgység felszíne igen változatos: dombok és völgyek tagolják. A
meredeken emelkedő dombokat a jégkorszak után szélhordta lösz fedte be,
általában 20-30 méteres vastagságban. Az évezredek folyamán a kisebbnagyobb patakok vízmosásai tovább szaggatták „völgyesítették” a tájat. Így
kialakult völgyben terül el a falu 160-180 méterre a tengerszint felett.
A település szerkezetét a domborzat határozza meg, az utcák a völgytalpak
nyomvonalát követve alakultak ki. Tervszerűen kialakított, szabályos utcákkal
Bátaapátiban nem találkozunk.

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV
ÁLTALÁNOS
JELLEMZŐK

TELEPÜLÉSKÉPI

Bátaapáti apró zsák település a
Völgységben,
melynek
településképét
nagyban
befolyásolja
a
természeti
környezete.
A
völgyben
meghúzódó falut erdők ölelik
körbe.
Utcái a völgytalpak enyhén
kanyargós vonalát követik, fel-fel
futva a domboldalakra.

A faluban csak elvétve találunk az utóbbi évtizedekre jellemző modern,
szabadon álló, többszintes épületet. Elsősorban földszintes lakóházakkal
találkozunk, melyek a sváb építkezés jegyeit őrzik. A tornácos lakóépületektől
a templom körüli részen – központi részen – zártsorú, polgáriasodott
épületek térnek el
A falu utcáin haladva több helyen találkozunk vízfolyással, árkokkal, ezeken
átvezető hidakkal.
A közterületek rendezettek, a burkolatok egységesek.
Külterületének karakteres eleme a radioaktív hulladék átmeneti tárolására
szolgáló létesítmény felszín feletti építményei.

.
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3. ÖRÖKSÉGÜNK, A TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ ÉPÍTÉSZETI, MŰEMLÉKI,
TÁJI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK, TELEPÜLÉSKÉPI JELLEMZŐK

MŰEMLÉKEK
A település kiemelkedő építészeti
értékei a műemlékek, melyek
országos védelem alatt állnak. Az
ide
tartozó
épületek
–
rendeltetésük mellett - turisztikai
látnivalók is egyben. Így jókarban
tartásuk nem csak a tulajdonos
számára
fontos,
hanem
a
település érdeke is.

Bátaapáti településen
összesen 3 darab van.
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ezekből

EVANGÉLIKUS TEMPLOM:
A falu egyik meghatározó épülete
a kőből és téglából készült, 28
méter magas sisakos tornyú,
későbarokk stílusú evangélikus
templom,
melyet
1789-ben
szenteltek fel. A 600-700 személy
befogadására alkalmas templom
változatlanul
őrzi
eredeti
berendezését, díszes karzatát.
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MAGTÁR:
Az Apponyi család építtette 1780
körül,
barokk
stílusban
a
domboldalon, az utcavonaltól
beljebb szabadon álló, téglalap
alaprajzú, kétszintes épületet
szőlő feldolgozására és bor
tárolására.
A
domboldalhoz
közvetlenül
csatlakozó épület belsejéből indul
a több mint száz méter hosszú,
kétágú pincerendszer.
Jelenleg az épület a Tűzkő birtok
része, és a megegyező nevű bor
előállítására és tárolására szolgál.
APPONYI KÚRIA:
1840 körül Gróf Apponyi Károly
építtette a településen lévő, késő
barokk stílusú kúriát.
A közelmúltban felújított épület
utcavonalon
szabadon
álló,
téglalap alaprajzú, földszintes,
alápincézett,
felülkontyolt
nyeregtetős.
Tőle Ny-ra téglalap alaprajzú,
földszintes,
félnyeregtetős
gazdasági melléképület, amelynek
hátfala támfalként szolgál az udvar
meredek Ny-i részéhez. Innen
pincék nyílnak a domboldalba.
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HELYI ÉRTÉKEK

Bátaapáti „elszigetelt” helyzetéből
és a városoktól való kellő
távolságából fakadóan a XX.
század kedvező és kedvezőtlen
építkezési folyamatai egyaránt
elkerülték
a
települést,
érintetlenül
hagyva
annak
épületeit. Így maradhatott meg
sok értékes épület, elsősorban
sváb jellegű, tornácos lakóház
eredeti formájában.
Ezek építészeti értékét az
esztergált fa oszloppal határolt,
nyitott tornácai, fa zsalugáteres
osztott
ablakai,
letisztult,
„egyszerű” vakolati díszei, míves
kapui,
kovácsoltvas
kerítései
képezik.
Az Apponyi kúriától délre álló
kápolna építészeti értéke mellett
településtörténeti értékkel is bír.
Apponyi-család építtette a XIX.
század utolsó harmadában.
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TÁJ ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK
A
település
gazdag
táji
környezetét a Geresdi-dombság
adja.
A GERESDI-DOMBSÁG
területén az erdők aránya igen
magas, 60%-os, ám jelentős a nem
őshonos fajokból álló rész. Az
őshonos fajokból álló erdők a
változatos domborzat miatt igen
sokszínűek. A hűvös, párás
mikroklímájú északi oldalakon
GYERTYÁNOS-TÖLGYESEK
és
BÜKKÖSÖK
tenyésznek.
Szurdokvölgyekben él a díszes
vesepáfrány
és
a
karéjos
vesepáfrány. A Dél-Dunántúlon
csak a Bátaapátihoz tartozó Apátierdőben fordul elő a BÓKOLÓ
KELTIKE. Egy gránit kibúvásos,
sziklás
völgyben a FEKETE
FODORKA is felbukkan. A patakok
mentén helyenként égerligetek és
mocsárrétek, Bátaapáti mellett
BOROSTÁS SÁS találhatók. A déli
oldalakon és tető-helyzetben
cseres-tölgyesek
és
kisebb
foltokban molyhos-tölgyes erdők
tenyésznek.
Bátaapáti határában jelentős
kiterjedésű LEGELTETETT GYEPEK
is előfordulnak (árlevelű és borzas
len,
Szent
László-tárnics),
amelyeket a becserjésedés, az
akác, gyalogakác és bálványfa
spontán terjedése veszélyeztet.
A települést érinti a Rockenbauer
Pál Dél-Dunántúli Kék túra
útvonala.

1.

2.

3.

ÜVEGHUTA Bátaapátihoz tartozó
külterület, mely az Apáti patak
forrásvidéke irányába, az Apáti
erdő és a Véméndi erdő
találkozásánál, egy keskeny
völgyben kialakult, egy utcás
település volt.
Az Apponyiak hamar felismerték
és kihasználták a táj kedvező
éghajlati
adottságait.
A
jóminőségű borok értékesítésre
ösztönözték a földesurat, aki
megteremtette
a
borok
palackozásának helyi feltételeit.
Üveggyártással
és
erdőgazdálkodással foglalkoztak.
1888-ban az imaház bejáratához
kb. 10 méter magas tornyot építettek téglából. Ez a kis templomtornyocska
megtépázott maradványa jelzi, hogy itt valamikor szorgos, szegény emberek
éltek.

Külterületen található az Anyák
kútja.
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4. TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ, ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK
LEHATÁROLÁSA, A TELEPÜLÉSKÉP, ARCULATI JELLEMZŐK ÉS TELEPÜLÉSKARAKTER
BEMUTATÁSÁVAL
Bátaapátit
megvizsgálva,
az
azonos karakterű, hasonló jellegű
területek
azonos
övezetbe
kerültek
lehatárolásra,
ezek
alapján a település közigazgatási
területe az alábbi eltérő karakterű
egységekre bontható:
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INTÉZMÉNYI TERÜLETE
Bátaapáti beépített belterületi
része szinte teljes egészében őrzi a
XVIII. századi szerkezetet, így
ófaluként kezelendő. A kategórián
belül elsősorban a jellemző
funkció alapján kétféle, építészeti
szempontból
eltérő
jellegű
területről
beszélhetünk:
intézményi és lakó.
Az intézményi területbe a falu
központi része sorolható, ahol az
intézmények
jelentős
részét
találjuk.
A területre jellemző, hogy az
épületek utcafrontra kerültek
elhelyezésre,
jellemzően
az
utcával párhuzamos kialakítással.
Alaprajzi
méretük
általában
meghaladja a lakóházak méretét.
Földszintes kialakításúak.
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LAKÓHÁZAS TERÜLETE
A
település
belterületének
legnagyobb
része
ebbe
a
kategóriába tartozik. A területen
funkció szempontjából elsősorban
lakóházakat és a hozzájuk tartozó
gazdasági
melléképületeket
találjuk.
Az épületállomány jelentős részét
képezik a XX. század elejéről
fennmaradt sváb jellegű, tornácos
lakóházak. Ezek között találjuk
Bátaapáti építészeti értékeinek
jelentős részét is.
Az épületek jellemzően földszintes
kialakításúak. Oldalhatáron álló,
előkertes vagy előkert nélküliek.
Alaprajzukra jellemző a hosszúkás
téglalap forma, mely az utcára
merőlegesen került elhelyezésre.
A gazdasági épületek a lakóépület
folytatásában
vagy
arra
merőlegesen, az udvar végében
húzódó partfal támasztásaként
keresztbe
fordítva
kerültek
elhelyezésre.
Az
épületek
tetőformájára
jellemző, hogy nyeregtetővel,
csonkakontyolt nyeregtetővel vagy
kontyolt nyeregtetővel kerültek
kialakításra.
Homlokzati
nyílásrendjükre
elmondható,
hogy
jelentős
arányban maradtak meg az
eredeti nyíláskiosztások, azaz két
ablak és tornác nyílás. Átalakítások
következtében jelentős számú a
három darab ablak megjelenése
utcafronton.
A telkeket általában áttört jellegű,
alacsony
kerítés
határolja.
Nyílásokkal megszakított tömör,
zárt kerítéssel inkább az új
építésűek esetében találkozunk.

15

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV

A héjazati anyag a főépületek
esetében jellemzően a kerámia
vagy
beton
cserép.
Melléképületek esetében ezek
mellett gyakori még a palafedés.
A teljes településre elmondható,
hogy anyag-, illetve színhasználat
szempontjából elütő, harsány,
településképet rontó, zavaró
megjelenésűvel
szinte
nem
találkozunk.

A kerítésekre általánosságban
elmondható, hogy alacsony, illetve
középmagasak, azaz 1,0 -1,4
méter és 1,4-1,6 méter közöttiek.
Zárt, azaz teljesen átláthatatlan
kerítéssel csak elvétve találkozunk.
Inkább a nyitottabb, áttört jellegű
a jellemző.
Anyaghasználatuk szempontjából
egységességről nem beszélhetünk,
a fa, a kovácsoltvas, a hegesztett
vas, az alumínium, a nyers tégla és
vakolt tégla, valamint a beton
egyaránt megjelenik.
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HULLADÉKTÁROLÓ TERÜLETE
Bátaapáti
külterületén,
az
Üveghuta nevű részen került
kialakításra az hulladéktároló.
A
területen
a
Nemzeti
Radioaktívhulladék-tároló felszíni
és felszín alatti létesítményei
találhatók. A felszín alatti járatok
funkciója a kis és közepes
aktivitású radioaktív hulladékok
végleges elhelyezése.
A felszínen a központi épület, a
technológiai épület és egyéb
kiszolgáló
épületek
és
létesítmények találhatók.
A területen lévő épületek közt
alaprajzi méret szempontjából
különböző méretűeket találunk, a
100 m2-től az akár 1000 m2-esig.
Ebből
kifolyólag
tömegüket
tekintve is igen eltérőek. A
legkarakteresebb
épületek
a
központi és a technológiai épület.
Mindkettő
jelentős
méretű
tömeggel rendelkezik, amely
azonban az őket körül ölelő terek
nagysága miatt nem érzékelhető.
Lapostetős kialakításúak.

5.

4.
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TŰZKŐ
BIRTOK
ÉS
GAZDASÁGI TERÜLET

EGYÉB

A településen viszonylag kis
területen
találunk
gazdasági
telephelyeket, ilyen terület az
hulladéktároló bejáratához közel
fekvő telephely, illetve a borászati
üzem, az un. Tűzkő birtok területe.
Ez utóbbi – bár belterülethez közel
fekszik- a völgybe elhelyezett
csarnokaival a településképet nem
befolyásolja. A területen található
műemléki magtár pedig a
funkciójának
megfelelő
rendeltetésszerű
használatával,
építészeti
értékeinek
megőrzésével értékes eleme a
településnek.
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BEÉPÍTETLEN TERÜLETEK
A település beépített belterületét
túlnyomó
részt
beépítetlen
külterületi részek veszi körbe,
amelybe
az
előbbiekben
ismertetett hulladéktároló és
gazdasági terület nem tartozik
bele.
A terület a Geresdi-dombság
része, melyre az erdőterületek
nagy aránya a jellemző. A
településtől délre az erdők
összefüggő rendszert alkotnak,
míg északi területre az erdőklegelők váltakozása a jellemző.
A területen épülettel nem, inkább
erdészeti
létesítménnyel
(pl.
magasles) találkozhatunk.
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E fejezetben, valamint a „Jó
példák
bemutatása”
című
fejezetben bemutatott példák
szemléletformáló
jellegűek,
amelyeknél
az
eredeti
tömegalakítás, homlokzatképzés,
épületrészletek
tekintendők
követendő, illetve az építészeti
kialakítást ösztönző elemeknek,
amelyek a tervezés kiindulási
pontjául szolgálhatnak.

ÁLTALÁNOS
INTÉZMÉNYI
TERÜLETEKRE

JAVASLAT
AZ
ÉS
LAKÓHÁZAS

KERÍTÉSEK
A
településen
fellelhető
kovácsoltvas kerítések megőrzése
és felújítása Bátaapáti értékes
településképét erősíti.
Új kerítés építése esetén javasolt
az épület jellegéhez színben és
anyagban illeszkedő kialakítása,
melyek során előnyben kell
részesíteni a nyerstégla, a
kovácsoltvas és a fa-anyagokat.
A kerítések 1,40 -1,60 méter
magassággal
kerüljenek
kialakításra. Jellegüket tekintve az
adott kerítésszakasz legalább fele
áttört jellegű legyen.
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KERTEK
A partfalak előtti szűk építési hely
nem teszi lehetővé és az előbb
ismertetett okok miatt nem is
szükséges fák telepítése.
Az elő- és oldalkertben lévő
szabad területet díszkertként és
rekreációs kertként hasznosítsuk.
A fajválasztásnál az alacsony vagy
közepes
növésű
egyedeket
részesítsük előnyben.
Kerüljük az örökzöld fajok túlzott
használatát.
Növényeinket úgy válasszuk meg,
hogy tavasztól őszig legyen közte
virágzó egyed.
A
közmű
csatlakozások
műtárgyainak elhelyezése során
törekedni kell a takart kialakításra.
A
nyitott
kőzetfal
megtámasztásakor kerüljük a túl
nagy méretű, mesterséges fal
kialakítását. Részesítsük előnyben
a beton helyett a természetes kő
használatát. A támfalat futó
növényzettel takarjuk el.
Az elő- és oldalkertben kerülendők
az
utólag
elhelyezendő
építmények (tárolók), fóliasátrak
elhelyezése.
A gyalogos és gépkocsik számára
kialakítandó burkolt közlekedő
felületek esetében törekedni kell a
nagyságuk minimalizálására, a
felületük igényes kialakítására.
Kerülendő
az
tereprendezés.
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indokolatlan

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV
ÉPÍTÉSZETI
AJÁNLÁSOK
AZ
INTÉZMÉNYI
TERÜLETRE
VONATKOZÓAN

TELEPÍTÉS, TÖMEG
Épületeinket előkert nélkül, azaz
közvetlenül az utcai telekhatárra
helyezzük.

A szomszédos épületekhez igazodó tömegű épületek és formájú épületek egységes
utcaképet hoznak létre.

A területen elhelyezni kívánt
épületek esetében – ha az nem
lakóépület – elfogadható a
lakóépületektől nagyobb tömeg
kialakítása.

Újonnan épített épület tetőformáját a kialakult utcaképhez igazítsuk. Eltérő tetőforma
rontja az utcaképet.

TETŐHAJLÁSSZÖG, TETŐFORMA
A tetőforma egyszerű legyen, a
funkcióhoz igazodó. Lapostető és
az alacsony hajlásszögű kerülendő.
A jellemző tetőhajlásszög a 37° 45° közötti.
Tetőformák
kiválasztásánál
törekedni kell
az egyszerű
formákra, illetve a látványilag egy
képet nyújtó épületekhez való
idomulásra.
A kontyolt nyeregtető vagy
zártsorú beépítés esetén a
nyeregtető javasolt.

A településrészre jellemző és követendő tetőformák.
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ÉPÜLET MAGASSÁGA
A település épületállományát
jellemzően
földszintes házak
alkotják, így az intézményi
területet is.
Az
épületek
jellemző
ereszmagassága ennek ellenére –
feltételezhetően
a
magas
belmagasság miatt - 5 méter körül
mozog. Új építés esetén javasolt
ezt az értéket követni. Meglévő
épület bővítésekor törekedjünk
arra, hogy az adott, bővíteni kívánt
épületrész ereszmagasságát ne
lépjük túl.

Azonos magasságú épületeknél egységes utcakép jön létre.

Eltérő magasságú épületeknél nem egységes utcakép jön létre.
Kiugróan magas épület megbontja a nyugodt egységességet.

Faluközpont épületeinek egységes
ereszmagassága. Környezetében létesítendő
épületek esetébe javasolt ehhez illeszkedni.
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AJTÓK, ABLAKOK
Az épületek utcával párhuzamos
elhelyezése
esetén
jelentős
méretű – akár 20 méter hosszú homlokzat kerül közvetlenül a
telekhatárra. Ez a homlokzat
egyben az adott utca térfalát is
adja, mely meghatározó eleme
lesz az adott szakasznak. Ezért
különösen fontos, hogy az adott
utcai homlokzatot harmonikusan
tagoljuk.
Az ablakok, ajtók méretének
megválasztásakor
az
adott
homlokzat magassági és hosszanti
méretét is vegyük figyelembe.
Részesítsük előnyben az álló
téglalap
formájú
ablakokat.
Egyazon homlokzaton belül az
ablakok felső szintjéhez igazítsuk a
kapu vagy ajtó magassági méretét.

Az utcai homlokzat harmonikus tagolása, megfelelő méretű és formájú ablakok
beépítése egységes utcaképet eredményez.

Kerüljük a nagy felületű, osztás
nélküli üvegezéseket. Részesítsük
előnyben az osztott ablakokat.
Az ablakokat – falusi környezetre
való
tekintettel,
intézményi
rendeltetésük ellenére – javasolt
zsalugáterekkel ellátni. Ahol ezt az
ablakok helyzete nem teszi
lehetővé, ott a rejtett tokos
redőny beépítése is elfogadható.

A nem megfelelő formájú, méretű ablakok rontják az utcaképet.

.

24

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV

HOMLOKZAT
MEGJELENÉSE

KIALAKÍTÁSA,

A főhomlokzatok kialakításánál
kerüljük a túlzott és funkció nélküli
tagolást. Erkélyt, loggiát utcai
homlokzatra ne helyezzünk.
A felületek letisztultak, egyszerűek
legyenek. Az ablakok, ajtók körül
ne használjunk eltérő anyagból
kirakott
(pl.
hasított
kő,
nyerstégla) keretezéseket.
A
közművek
műtárgyait,
szerelvényeit
(gázvezeték,
villanyóra
szekrény,
egyéb
gépészeti berendezés) vagy a
hírközlés eszközeit (parabola,
antenna,
vezeték),
riasztó
berendezés,
klíma
vagy
hőszivattyú kültéri egységét,
továbbá a megújuló energia
hasznosítását
szolgáló
berendezéseket
(napelem
modulok, szélkerék) lehetőleg ne a
főhomlokzaton helyezzük el. Ha
pedig nincs más lehetőség, akkor
takarjuk el.
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Az elektromos és hírközlési vezetékek földkábelben történő elhelyezése javít a
településképen.

Gépészeti berendezés külső homlokzaton történő elhelyezése nem esztétikus.
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ANYAG ÉS SZÍNHASZNÁLAT
Az
épületek
látható
anyaghasználata esetén meg kell
követelni
a
kerámia
vagy
betoncserép használatát.
Lábazat terméskő, nyerstégla vagy
vakolt-festett kialakítású legyen.
Homlokzati
felület
vakolatú legyen.

A halvány, nem túl erős színek harmonikus utcaképet eredményeznek.

simított

Díszítő elemként (párkányzat
ablak alatt, tagozat a födém
magasságában, vagy függőleges
tagolás a felület megtörése
érdekében) terméskő, nyerstégla,
eltérő színű festett felület javasolt.
Homlokzati felületre javasolt
színek: pasztell sárga, halvány
bézs, világos barna, szürke, fehér.

A harsány színek rontják az utcaképet.

Nyílászárók
színe
esetében
kerülendő a fehér és minden élénk
szín.

Megfelelő szín és anyaghasználat az óvoda
kerítésén.
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ÉPÍTÉSZETI AJÁNLÁSOK A LAKÓHÁZAS TERÜLETRE VONATKOZÓAN

TELEPÍTÉS, TÖMEG
A domborzati viszonyokat követve
alakultak ki az utcák. Ennek
megfelelően a lakóházakat is a
felszín változásaihoz igazodva
helyezzük el, azaz a 5-7 méteres
előkertes, illetve az előkert nélküli
elhelyezés is elfogadható.
A főépületek oldalsó telekhatárra
vagy attól csurgó távolságra
(oldalsó telekhatártól 0,5 – 1
méter távolság) kerüljenek.
A gazdasági épületet a főépület
folytatásában, azzal egybe építve,
vagy keresztbe fordítva kerüljenek
elhelyezésre.

Az utca nyomvonalához igazodó
beépítés – előkerti méret azonos

A terep alakulását követő beépítés – az
előkert mérete változó

Az utcafrontól egyenlő távolságra lévő épületek egységes nyugodt ritmusú képet adnak.

A keresztbe fordított épületszárny
esetén a teljes telek szélességét
kihasználva is elhelyezhetjük az
épületeinket.
A főépület tömege hosszúkás
téglalap alaprajzú - utcafronton
keskeny 7-9 méter, hátrafelé akár
20 méter is lehet. Földszintes
kialakítású legyen.

Épület hátra húzásával megtörjük az utca képét.

A gazdasági épület vagy egyéb
melléképület
a
főépület
tömegéhez képest alárendelt
szerepet kapjon.
A tömegek esetében az egyszerű,
téglalaphoz mindinkább közelítő
formára kell törekedni.

Az azonos arányú és tömegű épületek
egységes utcaképet adnak.
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Az eltérő tömegű épületek esetén
nem egységes az utcakép.

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV

TETŐHAJLÁSSZÖG, TETŐFORMA
A tető formájának kiválasztásakor
igyekezzünk az utcában meglévő
tetőformákat
alapul
venni,
elsősorban a szomszédos telkeken
álló épületek tetőformájához
igazodni.

Azonos hajlású tetőknél egységes utcakép jön létre.

A tetőformák közül a nyeregtető, a
kontyolt nyeregtető, illetve a
csonkakontyolt nyeregtető közül
javasolt választani.
A
sátortetős
elfogadható.

forma

nem

A tetőformák kiválasztása esetén
kerülendő
az
indokolatlanul
összetett tetőforma. A tető síkjából
kiugró felépítmények – pl kutyaól
kialakítása kerülendő.

Eltérő hajlású tetőknél az utcakép nem egységes.

Az
épületek
jellemző
tetőhajlásszöge 40°- 45° közötti
legyen.
Azonos tetőformáknál egységes utcakép jön létre.

Eltérő tetőforma rontja az utcakép egységességét.
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ÉPÜLET MAGASSÁGA
Az
épületek
magassága
szempontjából
egységesnek
mondható a teljes belterület. A
főépületek eresz és tetőgerincmagasságát javasolt a meglévő
épületekhez igazítani a kialakult
egységes utcakép és annak
ritmusa megőrzése érdekében.

Azonos magasságú épületek egységes utcaképet alkotnak. Az újonnan épülőknek a
meglévő épületek magasságához kell igazodni az egységesség érdekében.

A főépületek ereszmagassága a
domb felöli oldalon ne lépje túl a 4
métert.
A külön álló melléképületek
minden esetben alacsonyabbak
legyenek a főépületnél.
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Eltérő magasságú épület megbontja az utcakép egységességét.

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV
AJTÓK, ABLAKOK
A
település
épületeinek
nyílásrendjére az egységesség a
jellemző, ezért különösen fontos,
hogy
a
későbbi
építési
tevékenységek
ezt
az
egységességet erősítsék, ne pedig
rontsák.
Az utca felé oromzattal záródó
épületek esetében jellemzően 2
vagy legfeljebb 3 ablak kerüljön
elhelyezésre.
Amennyiben
tornácos épületről van szó, akkor
a 2 ablak mellett a tornácra nyíló
ablak, ajtó vagy nyílás is
elhelyezhető.
A régi épületeken az eredeti
(építéskori)
nyílásrendet
és
méreteket ne változtassuk meg.
Ha azok időközben már átépítésre
kerültek,
próbáljuk
meg
visszaállítani eredeti elrendezés
alapján.
Kerüljük a nagy felületű, osztás
nélküli üvegezéseket. Részesítsük
előnyben az osztott ablakokat.
Törekedni kell az épületen belül az
egységre. Kerülendők a kör alakú
ablakok, valamint a tégla vagy
négyzettől
eltérő
formájú
nyílászárók használatától.
Lehetőleg kétszárnyú ablakok
kerüljenek beépítésre, melyek álló
téglalap alakúak legyenek. Javasolt
szélességük új építés esetén 0,70,9 m, magasságuk 1,3-1,5 m
között alakuljon, anyaguk fa vagy
fa hatású dekor fóliázott műanyag.
Az árnyékolást fa zsalugáterrel,
spalettával oldjuk meg. Ha
ragaszkodunk a redőnyhöz azt
lehetőleg fából vagy fa hatású
dekor fóliázott műanyagból és
rejtett
redőnyszekrény
kialakításával valósítsuk meg.
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HOMLOKZAT KIALAKÍTÁSA
A homlokzatok – különösen a
főhomlokzat - kialakítása során
különös gondot kell fordítani a
nyílászárók elhelyezésére, azok
méretére,
a
párkányzatok,
lábazatok
és
egyéb
felületképzésből adódó tagolások
tekintetében.
Az
utcai
homlokzatoknál
kerülendő az erkély, terasz, loggia
jellegű épületrészek kialakítása. A
garázs kapuja se ezen a
homlokzaton
kerüljön
elhelyezésre. Továbbá kerülendő a
parabola, gázvezeték, napelem
modulok, egyéb közmű- és
gépészeti
berendezések
homlokzaton történő elvezetése.

Jellemző és követendő homlokzati
nyílásrend.
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ANYAG ÉS SZÍNHASZNÁLAT
Az
épületek
homlokzatainak
vakolt-festett felületei simított
vakolattal kerüljenek kiképzésre.
A fröcskölt felület nem illik a falusi
épületekhez.
A lábazatok esetében a terméskő
burkolat,
a
nyerstégla
architektúra, vagy festett vakolat
használandó.

Sokféle és harsány színek használata rontja az utcaképet.

A falfelületi színek esetében a
fehér mellett a szürke, a pasztell
sárga, halvány zöld, mogyoró
barna használandó. A harsány,
rikítószínek kerülendők.
A nyílászárok esetében a fa, vagy a
kinézetében fát utánzó dekor
fóliázott műanyag nyílászáró
használata elfogadható.
Tetőhéjazat
esetében
a
hagyományos kialakítású épületek
esetében az égetett kerámia
cserepet, lehetőleg a hódfarkút
javasolt használni. Új építés
esetén a kerámia cserép mellett a
beton cserép is használható.

Egységes tetőhéjazat javítja a faluképet.
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RÉSZLETEK
A helyi lakóházak, kerítések,
gazdasági épületek még őrzik a
hajdani
építtetők
építészeti
igényességét egy-egy vakolati dísz,
stukkó, kapudísz, kovácsoltvas
kilincs, kerítéselem, tornácoszlop
igényes kialakításában.
Egy jól megválasztott, épület
jellegéhez, funkciójához, vagy az
utca elnevezéséhez illő házszámtábla szintén javít az összképen.
Épületünk
megjelenéséhez
nagyban hozzájárul egy-egy ilyen
díszítő elem ízléses használata,
azonban óvakodjuk a túlzott
mértéktől.

33

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV
TORNÁCOK
A
település
lakóépületeinek
túlnyomó többsége még ma is
tornácos kialakítású. A meglévő
tornácok
felújítása
során
törekedni kell az eredeti kialakítás
helyreállítására.
A tornácok
javasolt.

beépítése

nem

Új tornác kialakítása esetén
téglalap kontúrú ház esetén azt az
épület hosszanti oldalán helyezzük
el, a tető törése nélkül, egy
tömegbe azzal.
Törekedni kell az egységes
megjelenésre,
mint
anyaghasználat,
mint
színhasználat szempontjából.
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GAZDASÁGI ÉPÜLETEK, GÉPKOCSI
TÁROLÓK
Az egységes és értékes utcaképek
megőrzése miatt különösen fontos
az új gazdasági vagy egyéb
melléképületek, gépkocsi tárolók
megfelelő elhelyezése.
Az egykori gazdasági épületek
keresztcsűrős
beépítését
utánozva, a lakóépület hátsó
részéhez csatlakozóan, keresztbe
fordítva kerüljenek elhelyezésre.
A nyitott udvarok miatt törekedjük
a homlokzatuk kialakítása során a
lakóépülettel
egységes
megjelenésre, azaz az ablakok,
ajtók mérete, színe, a tetőhéjazati
anyag, a falfelület a lakóépületével
megegyező
kialakítású,
de
legalább harmonizáljon azzal.
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ÉPÍTÉSZETI AJÁNLÁSOK A BELTERÜLETI RÉSZEK KÖZTERÜLETEIRE VONATKOZÓAN

Bátaapáti
belterületi
közterületeinek túlnyomó része a
közelmúltban felújításon esett át,
így rendezettek. A központi részen
igényesen kialakított buszváró,
parkoló, egy játszótér és egy
dísztó került kialakításra.
További járda építése vagy új
utcabútor kihelyezése esetén a
meglévők anyag és színvilágához
javasolt igazodni.
A
légvezetékek
áthelyezése
földkábelbe jelentősen emelné a
település képét.
Új elektromos hírközlési vagy
energiaellátás vezetékeit meglévő
lehetőség
szerint
közös
oszlopsoron
kell
vezetni.
Amennyiben ez nem lehetséges,
föld alatti elvezetéssel kell
megoldani.
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SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS JAVASLATOK

Közmű
berendezések,
mint
például
vízmű
kutak,
szennyvízátemelők,
telefonelosztó központok, transzformátor
állomások
létesítményeit
lehetőség szerint épületben vagy
egyéb
módon,
például
növényzettel takartan kerüljenek
elhelyezésre.

A légvezetékek rontják az utcaképet.

Sajátos
építményfajták
közé
tartoznak a hidak, melyek
kialakítása,
felújítása
során
követendő
példaként
szolgálhatnak a már felújított
hidak.
Új adótornyot, illetve a teljes
települést
ellátását
biztosító
felszíni
energiaellátási
építményeket
elhelyezni
belterületen, illetve településképi
szempontból kiemelten kezelendő
területen ne lehessen. Egyéb
területen is javasolt meglévő
építményeket igénybe venni erre
a célra, vagy új funkcióval pl. kilátó
létesítésével összekötni.
Házi szélkerék a hátsó udvar
részen, közterületről kevésbé
látható
helyen
kerüljenek
elhelyezésre.
Tartóoszlopuk
magassága ne haladja meg a 6
métert.
Átjátszó állomások létesítése
esetében jó megoldást jelent
meglévő toronyszerű építmények
felhasználása, így pl. egy kilátó.
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6. JÓ PÉLDÁK BEMUTATÁSA: ÉPÜLETEK, ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK (AJTÓK, ABLAKOK,
TORNÁCOK, ANYAGHASZNÁLAT, SZÍNEK, HOMLOKZATKÉPZÉS), KERÍTÉSEK, KERTEK,
ZÖLDFELÜLETEK KIALAKÍTÁSA

A jó példák szemléletformáló
jellegűek. Cél a jellegzetes
épületek,
épületrészek,
építmények bemutatása példákon
keresztül, amelyek egy épület
átalakításánál, felújításánál, vagy
új
épület
létesítésénél
hangulatukban, megjelenésükben,
anyaghasználatukban
kiindulási
alapot képezhetnek a tervezésnél.
KOSSUTH LAJOS UTCA 1.
A településen a jó példák
túlnyomó részét elsősorban a
felújított sváb lakóházak között
találjuk.
Ilyen jó példaként említendő a
templommal szemben, a központi
részen fekvő lakóépület. Értékként
kiemelendő a tömeg megtartása,
a fa zsalugáterrel ellátott osztott
ablakok beépítése, az esztergált
tornácoszlopok megőrzése.
A tornác utca felöli szakasza ugyan
beépítésre került, de a beépített
szakasz hossza, illetve az ott
elhelyezett zsalugáteres ablakok
az épület összképét nem rontják.
Szerencsés megoldás, hogy a
parabola tányér épület hátsó
részén került elhelyezésre.
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FELÚJÍTOTT TÁJHÁZ
A település népi építészete
szempontjából
meghatározó
eleme a felújított Tájház épülete.
A településre jellemző faoszlopos
tornácaitól eltérően ezen az
épületen
falazott
pillérekkel
határolt, mellvédfalas tornác
került kialakításra anno.
A felújítás során megőriztek a
homlokzati díszeket, valamint
zsalugáteres, osztott ablakok
kerültek
beépítésre.
A
keresztcsűrős beépítésű gazdasági
épület
is
a
főépülettel
megegyezően hódfarkú cserepet
kapott,
oszlopai,
nyílásai
méregzöld
színükkel
szintén
harmonizálnak a Tájházzal.
A tájházban régi sváb eredeti
népviseletet,
berendezést,
használati tárgyakat tekinthetünk
meg.
A szobák elrendezése is tükrözi a
kor mivoltát. Kettő lakószoba, egy
úgynevezett tiszta szoba, valamint
egy konyha helyezkedik el ez
épületben.
A
melléképületben
a
földműveléshez
és
állattenyésztéshez
szükséges
tárgyak találhatóak.
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TORNÁCOK FELÚJÍTÁSA

Az alacsony és általában átlátható
kerítések
következtében
a
tornácok az utcakép elemeivé
válnak, ezrét különösen fontos
ezen
épületrész
megfelelő
felújítása és használata.
Felújított tornácból
számos jó példa van.

Bátaapátin
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ÚJ VAGY FELÚJÍTOTT
LAKÓÉPÜLETEK

A felújított vagy újonnan épített
lakóépületek
esetében
elmondható, hogy a nyílászárók
mérete, formája illeszkedik az
épület jellegéhez, a zsalugáterek a
falusi hangulatot erősítik. A
hagyományos
színű
égetett
kerámia vagy beton cserépfedés
szintén emeli az összképet.
A homlokzatok simított felületű
vakolattal kerültek bepucolásra.
A
nyílászárók
elhelyezése
ritmusos, az adott homlokzattal
harmonizál.
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ÚJ VAGY FELÚJÍTOTT KERÍTÉSEK

Az új építésű kerítések közül
kiemelendők
a
kovácsoltvas
utánzatú, általában előre gyártott
elemként megvásárolható, de
igényes megjelenésű kerítéseket.
Az áttört jellegű kapuk mellett a
bontott téglából kirakott, falazott
kerítések teljesen zártak.
Amennyiben az áttört és a tömör
szakaszok egy adott kerítésen
belül nagyságrendileg fele-fele
arányban jelen vannak, addig a
zárt kerítések nem lesznek zavarók
az egyébként nyitott jellegű
kerítések mellett.

42

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV

FELÚJÍTOTT APPONYI KÚRIA
2006-ban került teljes felújításra a
kúria, mely az önkormányzat
tulajdonában áll és szálláshelyként
funkcionál, valamint rendezvények
céljára kibérelhető.
Az
épület
felújítása
során
műemléki jellegét megőrizve a mai
kor elvárásainak megfelelően
került
kialakítása
a
belső
elrendezése,
a
melléképület
felújítása, a féltető az udvaron és a
napelemek elhelyezése is ezt
szolgálja.
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7. JÓ PÉLDÁK BEMUTATÁSA: SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK, REKLÁMHORDOZÓK, EGYÉB
MŰSZAKI BERENDEZÉSEK
BUSZVÁRÓ
A község központjában, rendezett
környezetben találjuk ezt a
funkciójának teljesen megfelelően
kialakított, anyaghasználatában és
formavilágában a falusi léptékhez
igazodó buszvárót.
A fa és a terméskő együttes
használata javasolt a kerítések
kialakításánál is.

A központi részen elhelyezett
utcabútorok (szemétgyűjtő, pad),
illetve egyes HIDAK korlátjai
egységes képet nyújtanak.
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A
településen
az
önálló
reklámtáblák,
reklámberendezések kihelyezése nem
jellemző, inkább csak az adott
épületben működő vállalkozást
népszerűsítő cégtáblákra találunk
példát. Ezek közül jó példaként
bemutatandó nincs.

Az hulladéktároló helyben történő létesítésével együtt a Paksi Atomerőmű
jelentős anyagi támogatást nyújt az önkormányzatnak, így a közterületek
minőségi alakítása a falu méretéhez képest kimagaslóan jó. Az utak, járdák,
közterületek burkolattal, minőségi zöldfelülettel ellátottak. Az utcák összközművesítettek.
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Előnyös
a
transzformátor
állomásokat, illetve a vezetékes
telefonközpontot is épületbe tenni
vagy amennyiben ennek technikai
akadálya van, úgy abban az
esetben
növényzettel
takart
módon kell elhelyezni.
Ugyanígy a szennyvízátemelőket is
javasolt takart helyzetbe tenni. Jó
példa erre a központi részen fekvő
átemelő,
melyet
intenzív
növényfal mögé rejtették.
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F E L H A S Z N Á L T
K É P E K
J E G Y Z É K E

12. oldalon
1.Bokoló keltike
http://www.luontoportti.com/suomi/en/kukkakasvit/corydalis-intermedia-en

2. Borostás sás
http://www.british-wild-flowers.co.uk/00%20Graeme%20Kay/Carex-strigosa1.jpg

3. Fekete fodorka
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8a/Asplenium_a
diantum-nigrum_01-01.jpg/1200px-Asplenium_adiantum-nigrum_01-01.jpg

18. oldalon
4. hulladéktároló technológia épülete
http://www.uzletietika.hu/20081006/napokon_belul_erkezik_az_elso_szallit
many_az_atomtemetobe

5. hulladéktároló központi épület
http://www.rhk.hu/letesitmenyeink/nrht/

19. oldalon
6. Geresdi-dombság
http://www.zoldsport.eu/beszamolok/73-szekszardi-es-geresdi-dombsagkerekpartura
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