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BEVEZETÉS, KÖSZÖNTŐ

Tisztelt Lakosok!
Településeink, falvaink képe az elmúlt évtizedekben végérvényesen megváltozott. Nem csak
épületállományuk cserélődött le, de burkolásra kerültek utcái, kertjei és a gépjárművek sebességéhez
igazodtak a vizuális üzenetek. A változás ma is zajlik, újabb és újabb igények, divathullámok követik
egymást egyre gyorsuló tempóban. Településeink képe ezért soha nem kész, mindig alakulóban van.
Különösen igaz ez Mályira, ahol az agglomerálódás folyamatai a gazdasági alap és a népesség
gyökeres megváltozását is magukkal hozták. Ugyanakkor lehetőség is, a térségi viszonylatban
kiemelkedően magas építési kedv belátható időn belül, talán egy emberöltő alatt újra átformálja Mályi
építészeti arculatát.
Hogy ez az arculat milyen lesz, rajtunk múlik: Mályi lakosain, vállalkozásain, a közösségen. Talán
gyakran bizonytalanok vagyunk, hogyan vágjunk bele egy építkezésbe. Mekkora házra van
szükségünk, milyen helyiségek legyenek benne, és ami a településkép alakítása szempontjából a
legfontosabb: hogyan is nézzen ki?
A kézikönyv ez utóbbi kérdés megválaszolásában kíván segítséget nyújtani. Ismerteti Mályi község
általános jellemzőit, kialakulásának folyamatait, a múltból örökölt építészeti értékeit. Bemutatja a
község egy-egy részének kialakult arculati jellemzőit: a telepítés módját, az épületek tömegét,
magasságát, tetőformáit. Vizsgálja a homlokzatok kialakításának jellemzőit: a nyílások méretét,
kiosztását, az anyaghasználatot és a színezést. Feltárja a kertek, utcák, terek berendezésének
jellegzetességeit és az apró, de jellegzetes részleteket.
Nem csupán bemutatja az építészeti arculatot meghatározó jellemzőket, de ajánlásokat is ad arra
nézve, hogyan tudjuk új, vagy épp felújított, átalakított épületeinket beilleszteni Mályi településképébe.
Az ajánlások nem konkrétumok, hiszen nem lehet cél az építtetői és a tervezői szabadság korlátozása.
Ugyanakkor felsorolja mindazon szempontokat, amelyek döntéseik során szemmel kell tartanunk.
Készítője maga is építész, aki értő javaslatokat fogalmaz meg, érzékenyen vezeti szemünket és segít
felismerni épített környezetünk alakulásának és értő alakításának rejtett összefüggéseit. Nem kivánja
megváltoztatni ízlésünket csupán rávilágít településünk alakításában való felelősségünkre. A
felelősségre, mellyel kortársainknak és a következő generációknak egyaránt tartozunk.
A kézikönyv célja továbbá, hogy ráirányítsa tekintetünket Mályi rejtett szépségeire, melyek mellett
talán nap mint nap elszaladunk. Az idő bizony gyakran megakadályozza a minket körülvevő valóság
teljes befogadását. Ha azonban az Olvasó kedvet kap egy lassú, szemlélődő sétára, környezetének
értő megismerésére, a részletekben rejlő szépség felfedezésére, településéhez való láthatatlan
kötelékeinek megerősítésére, félig már elérte célját.
Viszokai István polgármester
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MÁLYI BEMUTATÁSA
Mályi Borsod Abaúj Zemplén megye
középső részén, a Bükk-hegység alatti
dombláb és a Sajó-Hernád síkvidék
találkozásánál, a Hejő-patak partján
fekvő település. Miskolc déli szomszédja,
a város agglomerációs zónájának része.
Miskolc közelsége, kedvező közlekedésföldrazi helyzete és kellemes környezeti
adottságai ideális kertvárosi lakóhellyé
teszik.
Gazdaságának alapja a tavakhoz
kapcsolódó
idegenforgalom,
a
jellemzően
szolgáltató
típusú
vállalkozások, illetve a Bükkalja lassan
újraéledő borkultúrája. Lakosai közül
sokan miskolci munkahelyükre ingáznak.
Lakóinak száma mintegy 4000 fő, a
népességszám stabilnak mondható.
Mályi nyugodt lakókörnyezetet biztosító,
tiszta, rendezett, település, a műszaki
infrastruktúra kiépítettsége teljeskörű. Az
óvodai nevelés, iskolai oktatás, az
egészségügy szervezett, biztosítani tudja
az itt élők alapfokú ellátását. A kulturális
ellátást a Közösségi ház és Könyvtár
biztosítja.
A
civil
szervezetek
tevékenysége széleskörű; a kultúra, a
közbiztonság,
a
sport,
a
természetvédelem és a faluszépítés
témáit egyaránt lefedik.
Mályi községhez tartozik a vele
összeépült üdülőtelep és Pingyom néven
ismert összefüggő zártkerti övezet egy
része, amely napjainkban a kitelepülők
újabb célpontjává vált.

Településtörténet
(Kivonat Pocsai Márta írásából. Forrás: http://fk-tudas.hu/malyi/)
Eltérő álláspontok szerint a honfoglalás után ezen a vidéken magyar, kabar,
kun és besenyő eredetű népek telepedtek le. A Miskolc nemzetség a Miskolc
körüli földet nyerte meg, így a XIII. században már húsz faluja van. Ezek
között szerepel Mályi is. Az első írásos feljegyzés 1233-ból való Mályiról,
melyben Maly és Mali néven emlegették. A név feltehetően a mál (hegyoldal,
oldal) szóból ered: az itt letelepedők ugyanis a Vakarácsi-hegy délkeleti
oldalán éltek, ez volt az ősfalu, amit már a X-XI. században laktak. Az 1270es évekig a Miskolcok voltak állandó birtokosai a területnek. 1312-ben Károly
Róbert király elkobozta ezt a birtokot, majd 1320-ban adományul adta Dénes
várnagynak Miskolcot, Csabát és Mályit. Az 1241-ben bekövetkezett
tatárjárás visszavetette a település fejlődését. A XIII. század második felében
kezdődött az újjáépítés, amikor V. István magyar király Ponith dobokai
ispánnak adományozta a község egy részét más falvakkal együtt. A Miskolcnem egy része Csák Mátéval szimpatizált, így belekeveredtek az Árpádok
kihalása utáni küzdelmekbe, melynek következtében elveszítették Mályit és
vagyonukat is. Mályi ezt követően a diósgyőri vár tartozéka lett. Mályit
akkoriban emlegették Malinak, Malynak, Máchinak is, később Mály, Mállyi
névvel is illették.
A XVI. századtól megint gyors fejlődésnek indult a település, házainak száma
és így népessége is egyre bővült. Birtokos családok tulajdonába került a falu,
úgymint Zsarnay, Telekesy, Mogyoróssy, Nádasdy, Semsey, Szerdahelyi.
Mátyás király uralkodása alatt sem állt meg a virágzás, nőtt a lakosság száma.
A lakosság fő tevékenységi köre a szőlőkultúra volt. A számtalan tulajdonos
ellenére lakosai meglehetős jómódban éltek. Ennek a fejlődésnek vetett véget
a török pusztítás. A török időszak adóterhei miatt többször elnéptelenedett, a
Thököly és Rákóczi által vezetett kuruc háborúkban pedig végképp pusztává
vált. A térséget az 1703-ban a felvidéki hadjárat során szabadították fel a
kurucok. A község az 1711-es szatmári béke után települt be újra, ezt
követően nyugodtabb élet köszöntött új lakóira. A XIX. századra már teljesen
beépült községet 1783-tól nevezték Mályinak.
1875-ben súlyos filoxéria tetű okozott hatalmas károkat a szőlőben, melyet
más borvidékekkel ellentétben szervezetten nem telepítettek újra. Az 1900as évek elejétől megkezdődött a kavicsbányászat a falu határában. Az itt
található sóder kitermelésére megalakult a Mezőnyékládházi Kavicsbánya
Részvénytársaság, amely hamarosan 60 főt foglalkoztatott.
Az I. és a II. világháború során több Mályi lakos halt hősi halált, vagy hurcoltak
el.
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A második világháború után elkezdődött a földosztás és megindult a
mezőgazdasági fejlődés. 1950-ben vezették be a faluban a villanyt, majd
az ötvenes évek végére beindult a helyi közlekedés is. 1952-ben települt
a községbe az Észak-Magyarországi Téglaipari Rt. és az Agroker
Mezőgazdasági és Szolgáltató Rt., amelyek országos hírnevet adtak a
községnek. A borsodi medence növekvő építőiparának kiszolgálása újabb
bányatavak nyitását is igényelte. Természeti adottságai miatt a
nagyüzemi mezőgazdaság kevéssé tudott teret hódítani, a Rákóczi TSZ
a kisebb vállalatok közé tartozott.
Erre az időszakra esik Miskolc népességrobbanása, melynek
következtében
az
agglomerálódási
folyamat
elérte
Mályit.
Lakosságszáma gyors növekedésnek indult, területe többszörösére
növekedett. Az első bányatavak felhagyását követően parti sávjukat
parcellázták az egyre növekvő üdülési igény kiszolgálására, ekkor létesült
az üdülőtelep. A Miskolc ipari munkássága számára kiosztott üdülőtelkek
jelentős része is Mályi területére esett.
Mályi területének növekedése 1990-re megállt, lakosságszáma
stabilizálódott. A rendszerváltás a legnagyobb foglalkoztatókat
megkímélte, így a község fejlődése folyamatos. A miskolci nehézipar
összeomlása után azonban a Pingyom-tetőn egy újabb, a községhez alig
kapcsolódó összefüggő zártkerti terület van kialakulóban.

Régi képeslap – forrás: https://gallery.hungaricana.hu/hu/
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A településszerkezet kialakulásának története

I. katonai felmérés
térképe

II. katonai felmérés
térképe

III. katonai felmérés
térképe

Magyar Királyság
térképe

Magyarország katonai
felmérése

1763-1787

1806-1869

1869-1887

1869-1887

1941

A történeti térképeken megszemlélhetjük a települések fejlődését. Mályi az
idők folyamán lassan növekedett, két völgy irányú utcára és az azokra
merőlegesen futó országútra felfűződő szerkezete alapvetően nem változott.
A Kossuth, Széchenyi és Deák Ferenc utcák ma is a történelmi vonalak
mentén futnak. A XX. sz. második felében hirtelen vált szervesen fejlődött
faluból jórészt szabályos utcahálózatú községgé. A település mai
meghatározó arculata ekkor alakult ki, az eredeti szerkezethez hozzákapcsolt
sakktáblás beépítésű, döntően lakóterületek alkotta szövettel.
Az első katonai felmérés (1782-85) országleírással kiegészített 1:28 800 m.a.
katonai térképéről megállapítható,hogy Mályi települést a Hejő-patak jobb
partjára építették a meder által körülölelt szárazulaton. A patak az emberek
és állatok számára is iható vízzel látta el a falut. A térkép a patak fölső
szakaszán malmot jelöl. A vízen való átkelési lehetőség miatt kisebb
közlekedési csomópont jött létre. Elgondolkodtató, hogy ez a terület még ma
is a falu szélén fekszik. Feltűnő, hogy a Miskolctól délre vezető országút helye
már ekkor rögzült, a viszonylag jó közlekedés-földrajzi helyzet tehát a régi
térképen is felismerhető. Jelentőségét mutatja, hogy az alapvetően keletnyugati irányban futó, lejtőirányú utcákat követő beépítés már ekkor „kifordult”
az országútra, vállalva a gyakori elöntés kockázatát. Említésre érdemes, hogy
az alig fél évszázada újratelepült községnek a térkép tanulsága szerint még
nincs állandó temetője.
Az ipari forradalom előtt készült térképen kirajzolódik a természet táj és az
emberi jelenlét kapcsolatának a képe:az ember alapvetően illeszkedik az
adottságokhoz, mezőgazdasági tevékenységével azonban formálja,
humanizálja is azt.

A közel azonos időben keletkezett Magyar orszagnak leirasa (Valyi
András, Buda, 1796-99) c. könyvében Mályiról a következőket
olvashatjuk: „MÁLYI. Magyar falu Borsod Várm. Urai több Urak, lakosai
katolikusok, fekszik Görömbölyhöz nem meszsze, és annak filiája,
piatzozása Miskólczon egy jó órányira, szőlőhegye tágas, középszerű
borokat terem, malma közel, legelője szoross.” A falutól nyugatra fekvő
hegyoldal összefüggő erdő, alatta irtás, mely vélhetően legelőként
hasznosított, a község fölötti délies vagy nyugatias kitettségű
dombokon pedig szőlő. A több ágra szakadó Hejő összefüggő
mocsárvidék. A középkori falu helyén a Vakarács pusztát találjuk.
Az 1829-66 között készített II. országos katonai felmérés már hirdeti a
vasút megjelenését. Ezzel egyidőben szabályozásra került a Hejő
medre, az egykori mellékágak pedig a terület viztelenítésére szolgáló
árkokká váltak; megkezdődött a mocsár kiszárítása. A malmot már csak
egy mellékág hajtja, a híd pedig délebbre, a mai helyére kerül. A
Kistokaj felé vezető út a térképen még megvan, de jelentősége
csökken: a község vasúti megállója a mai helyére „vonzza”azt. Az új
vonalas infrastruktúrákhoz töltések épültek, amelyek elvágták a
dombról lefolyó csapadékvíz természetes folyásirányát, így az országút
és a vasút nyugati oldalán, a mélyebb fekvésű területeken új vizenyők
jelentek meg. A tájhasználatban észlelhető további változás a legelők
egy részének művelésbe vonása, jellemzően gyümölcsösként. A
beépített terület alig növekedett, de megjelent a katolikus templom, a
kastély és a temető. A falu keleti végén, a mai Széchenyi utca
kanyarulatában fekvő épületegyüttes funkciója csak sejthető: majorság.
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A II. katonai felmérés teljes térképlapja
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Az ún. „franciskánus” térkép és Fényes Elek 1851-ben kiadott
„Magyarország geográfiai szótára c.műve alapján közel teljes képet lehet
alkotni a község ezen korszakáról:”Mályi, magyar falu, Borsod vmegyében,
Miskolcztól 10/16 állomásnyira, 1/3 részben róna, 2/3 részben dombos
vidéken. Határkiterjedése hiteles felmérés szerint 2356 1/32 hold. Ebből
belsőtelek 42 17/32, szántóföld 975 29/32, rét 649 6/32, szőlő 313 17/32,
erdő 31, legelő, utak, vizállás 451 5/32 hold. Majorsági birtok 1799 1/32,
urbériség 499 16/32, róm. kath. egyház birtoka 32, reform. egyház birtoka
4, helység közös birtoka 22 hold. A szántóföldek rónán fekvő 1/4-e jó
minőségü, 3/4-e azonban partos, nyirkos agyagos, amott a tiszta búza,
rozs, árpa kevés trágyázással is, itt a rozs és zab is csak minden harmadik
évi trágyázással terem. A rétek elkotusodások miatt keveset teremnek, s
azért az állattenyésztés rosz karban áll. Lakosok száma 271 róm. kath., 163
ref., 1 evang., 153 óhitü, 32 zsidó. A római kath. anyaegyházhoz Kis-Tokaj,
Ládháza s Nyék is hozzákapcsoltattak. A ref. leányház Ládházához tartozik.
Az épületek közt kitünőbbek: a ref. templom, r. kath. pap- és uraságilak. A
Héjő vize a határban több mocsárt okoz, s a réteket gyakran elnedvesiti.
Birtokosok: Fáy Barabásnő, Aszalay László, Bárczay László és a Négyesy
család.”
1872-84-es III. katonai felmérés már sokkal pontosabb térképet
eredményezett. A korábbi, a malom mellett áthaladó DNY-ÉK irányú út ezen
a térképen már nem fedezhető fel. A felmérés pontosságából adódóan
feltüntetésre kerültek a dűlőutak és dűlőnevek. A térségben a tanyásodás
nem jellemző, megjelennek azonban az első, szalagtelkes külterületi
„telkek”; beszédes a Kurji-pintyó dűlőnév, amely etimológiailag a Pingyom
eredete. A változás a szőlőművelés jelentőségének háttérbe szorulását jelzi
a családi önellátó gazdálkodás és a piacozás javára. A főbb útvonalak és a
Hejő mellett jelölt fasorok tudatos tájalakítást sejtetnek, amelyet az egyre
fátlanabb térség szél elleni védelme indokolt. A korábbi mocsár Gerenda
dűlőnevet kapott és utak hálózzák be, de még nincs művelésbe vonva,
továbbra is belvizes terület. A belterület nagysága változatlan.
Ebbe a sorba illeszthető, kiemelkedően értékes térképi forrás az 1890-ben
készült kéziratos kataszteri térkép. Sokkal részletesebben ábrázolja a
település területét, mint a katonai felmérési térképek, ez egy földmérési
alaptérkép, melyhez ingatlan nyilvántartási adatok is tartoznak.
Tanulmányozható a belterület telekszerkezete, beépítésének jellemzői
vagy épp a vízelvezetés rendszere. A telkek jellemzően nagy mélységűek,
a Deák Ferenc utca északi oldalán és templom környezetében lévő apró,
szinte kert nélküli telkek a zselléresedés következményeként jöttek létre.

A beépítés, mint Magyarországon általánosan, oldalhatáron álló, Az épületkontúrok egyszerűek, biztosítják a hátrafelé történő bővítés lehetőségét. Az
egykori szőlőhegyek telekszerkezete szintén elaprózott, keskeny és hosszú
telkek jellemzik. A külterület többi részén azonban hatalmas, egybefüggő
telkek fekszenek. Feltűnteti továbbá a ma is használatos dűlőneveket.
Az 1941-ben kiadott katonai felmérési térképen látható legjellemzőbb
változás az erdőterület csökkenése és a kertgazdálkodás növekedése.
Megjelenik az első bányató is. Ez a térkép az utolsó pillanatfelvétel a
községről a robbanásszerű fejlődést közvetlenül megelőző időszakból. (Az
eddigi térképek forrása: http://mapire.eu/hu/)
A 80'-as években készült topográfiai térképről egy másik Mályi tárul elénk.
A korábbi területet maghaladó nagyságú mérnöki elven szerkesztett
utcahálózat mentén beépült lakóterületek, jellemzően a Rákóczi és Botond
utcákra szervezve, a Fő utca mentén épült új középületek, a téglagyár és
környékének ipari övezete, a Mályi-tó körüli üdülőövezet, a falu fölötti
agyagbánya és kiterjedt zártkertes területek nemcsak a közelmúlt
robbanásszerű fejlődéséről tanúskodnak, de a lakókörnyezettel szemben
támasztott elvárások és – tágabb értelemben - a társadalmi szerkezet
változásáról is. A térkép tanulsága szerint a település szerkezete rövid idő
alatt gyökeresen átalakult.
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Mályi a 80-as évkben készült topográfiai térképen
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Természeti környezet
(forrás: Magyarország kistájainak katasztere, MTA Földrajztudományi
Kutatóintézet, Budapest 2010)

Magyarország tájbeosztása alapján Mályi két nagytáj határán fekszik: a belterület
és az attól keletre fekvő rész az Alföld nagytáj részét alkotja, ezen belül ezen belül
a Sajó-Hernád sík kistáj része, nyugati fele pedig az Észak-Magyarországi
középhegység nagytájon belül a Miskolci Bükkalja kistáj szélén fekszik. Felszíne
és természeti adottságai meglehetősen változatosak. A település külterületének
keleti fele így enyhén hullámos hordalékkúp-síkság, míg a nyugati fele K-DK-nek
lejtő hegylábfelszíni dombság. A síksági táj vertikális tagoltság kicsi, a sík tájba
változatosságot csak az 1-3 m magas folyóhátak visznek. A település keleti oldalán
kanyarog a Sajóval párhuzamosan futó, de a Tisza vízrendszeréhez tartozó Hejő
patak, amely Mályi legjelentősebb élővízfolyása. A talajvíz 2-4 m körüli
mélységben található, erre a rétegre települtek a környék kavicsbányái. A domblábi
táj ezzel ellentétben völgyek és völgyközi hátak által tagolt. Mályi területére esően
állandó vízfolyás nincs, a karszt vízjárás-kiegyenlítő hatásából adódón azonban a
völgytalpon átmenetileg megemelkedhet az erősen kemény talajvíz szintje.
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Mályi talajföldrajzi képe kétarcú. A község területének keleti részén a felszín közeli folyóvizi kavicsképződményekre rakódott löszös-agyagos üledékek
illetve holocén öntéstalajok alkotják. Mezőgazdasági szempontból az öntéstalajok termőképessége közepes, vízgazdálkodási tulajdonsága viszont
kedvező. Ezzel a község keleti részén a szántóföldek magas arányai is összhangban van. Ezzel szemben Mályi Bükkaljára nyúló nyugati területét
pleisztocén lejtőagyagok borítják, alattuk lignittelepes előfordulásokkal. A nyirokszerű tarka agyagon képződött csernozjom barna erdőtalajok ezzel
szemben nehezen művelhetőek, középkötöttek és agyagos vályog mechanikai összetételűek. Vízgazdálkodásukra a kis vízvezető és a nagy víztartó
képesség jellemző. Mezőgazdasági szempontól szőlő- és gyümölcsművelésre alkalmas, illetve jó erdőalkotó. A terület erózióval sújtott.

FLÓRAJÁRÁS:

ÁLLATVILÁG:

Mivel Mályi területe tájhatáron fekszik, botanikai szempontból
keverednek benne a Tiszántúl (Crisicum) Heves-Borsodi sík
flórajárásának és az Északi középhegység részét képező Bükk és
környéke flórajárás (Borsodense) elemei. A Heves-Borsodi sík Mályi
térségében jellemző potenciális erdőtársulásai az ártéri fűz-nyár ligetek
és a magasabb térszinek tölgy-kőris-szil ligeterdei. A természetes
vegetáció helyét ma már jórészt a mezőgazdaság által hasznosított
földterületek foglalják el. Az egykori növénytakaró maradványai csak a
vízfolyások keskeny sávján maradtak meg. A táj jellegzetességei
továbbá a nagy kiterjedésű vízfelületek (bányatavak), a felhagyás
időtartamától függő másodlagos növényzettel.
A Bükkalja területét egykor őshonos tatárjuharos lösztölgyesek, kisebb
foltokban az azt szegélyező törpemandula és csepleszmeggycserjés
borították. Az eredeti társulások a művelés következtében jórészt
eltűntek vagy degradálódtak. A felhagyott szőlők és gyümölcsösök
visszatelepülő növényzete nagyobb kiterjedésű gyepeket eredményez.
A löszös területek jellemző lágyszárúi a macskahere, ligeti zsálya, a
hengeres peremizs és a dunai szegfű, a kezelt gyepeken az árvalányhaj
fajok érhetnek el nagyobb borítást.

Mályi keleti részének állatvilága meglehetősen szegényes. Az
állatfajokban való szűkölködése elsősorban a mezőgazdaság nagyméretű
térhódításának következtében bekövetkezett természetes élettércsökkenés eredménye. Az állatvilágból különösen a kisállatok (nyúl stb.)
változatos madárfajok (fogoly, fácán) élnek a falu határában. Főleg a
pusztai madárfajok számára fontos élőhely. Télen jelentős a ragadozó
madarak gyülekezése is egyes cserjefoltokban. A bükkalja viszont a
nagyvadak élőhelye, melyek ritkításáról természetes ellenség hiányában
rendszeres vadászattal kell gondoskodni.

mezei nyúl

fogoly

fácán

macskahere ligeti zsálya hengeres peremizs dunai szegfű árvalányhaj
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TÁJHASZNÁLAT:
A község közigazgatási területe
kelet-nyugati irányban hosszan
elnyúlik, a 3. sz. főút mellett a
beépített területek egészen a
közigazgatási határig érnek. A főút
a dombláb peremén fut, pontosan
kijelölve a dombsági és a síkvidéki
táj határát. Nyugat felé haladva
terep
kisebb
völgyeletekkel
megszakítva
folyamatosan
emelkedik, fő vízfolyása az itt eredő
Nyéki patak. Kelet felé a terep sík, a
Sajó egykori kavicsteraszán ma a
Hejő-patak fut.
A tájhasználat jellege a természeti
adottságok eltéréseiből adódóan
alapvetően kettős. A síkvidéki
részeken a szántóművelés dominál,
míg a dombvidék használata
mozaikos:
erdő,
legelő
és
szőlőművelés,
továbbá
eltérő
hasznosítású és gondozottságú,
üdülő- és lakófunkcióval keveredő
kistelkes mezőgazdasági terület
egyaránt jellemző. A község fölötti
domboldalról a Sajó völgy egészére
nyílik kilátás. Az egykori bányatavak
körül kialakult üdülőtáj ma már a
belterület
szerves
része.
A
domboldal csapadékvizét levezető
árokrendszert a vasúti pálya töltése
elvágta, így mögötte helyenként
belvizes, pangó területek alakultak
ki.
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A külterületi tájhasználat térképe művelési módok szerint
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Épített környezet

KÖZPONTI BELTERÜLET
A település alapvetően sík fekvésű, nyugati vége azonban felhúzódik a domboldalra. Területe
döntően a főúttól keletre terül el. Hagyományos központja elégtelennek bizonyult a gyorsan
növekvő község kiszolgálására, ezért intézményei nem egy tömbben helyezkednek el. Alapvető
szerkezetformáló eleme a 3. sz. főútvonal településen átvezető szakasza, melynek nyomvonala
évszázadokkal ezelőtt kialakult. Összekötő, fejlődést generáló szerepe mellett, forgalmi és
zajterhelése miatt mára a község egyik alapvető problémájává vált. A beépített terület
terjeszkedésének a vasútvonal szab határt, amely markánsan elválasztja a falut az üdülőteleptől.
Mályi településképét alapvetően a kertes családi házak határozzák meg, egy-egy zöldbe ágyazott
középülettel. Megjelennek ugyanakkor a többlakásos társasházak is. Összességében elmondható,
hogy a községben a XX. sz. második felének valamennyi elterjedt lakóháztípusa megtalálható.
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JELLEMZŐ LAKÓHÁZ-TÍPUSOK AZ ÉPÍTÉS IDEJE SZERINTI
SORRENDBEN.
1940 előtt
Hagyományos lakóházak már csak elvétve találhatóak a régi
településrészen. Eredetileg egysoros, háromosztatú hosszúházak
voltak tornáccal, melyek oszlopai téglából falazottak. A lábazat
alacsony A tetőforma jellemzően kontyolt, esetenként szellőzővel
kiegészítve (ún. vértelkes tető), fedése cseréppel vagy síkpalával
történt, homlokzatuk színesre vakolva készült. A hosszú, keskeny
telkeken eredetileg ólas gazdasági udvar is állt, mögötte gyümölcsös
vagy konyhakert húzódott. A legutolsó ilyen épületek a Petőfi utcában
épültek. A legtöbb ilyen épületet időközben átépítették: két,
szimmetrikusan elhelyezett homlokzati ablakát egy háromosztatú
ablakra cserélték, a tornácot befalazták vagy beépítették, vagy
tetőteret emeltek rá. Sok régi lakóház „beépült” az újba. Az eredeti
kerítések helyett kő- vagy vasoszlopos, betonlábazatú kerítés épült
változatos mező kialakítással.

1940–1960 között
A hagyományos lakóépületek természetes átalakulási folyamatában
bekövetkezett változásnak tekinthető, mikor az épületek utca felőli végét
újabb szobával bővítették (ún. hajlított ház). Az épület az utcával
párhuzamos nyeregtetős fedést kapott, a gerincmagasság eltérése
azonban még jelezte az „új” rész kiegészítő voltát. Jellemző megoldás az
utcai homlokzat egyik sarkának lekerekítése és tömegének oromfalas
kiemelése. Sok korábbi lakóházat is ilyen módon alakítottak át, hiszen az
alkalmazott építés-technológia még ugyanaz volt. Az alkalmazott
homlokzati ablakok azonban már nagy üvegfelületűek és jellemzően
háromosztatúak. Az épülethez gyakran üvegezett veranda is tartozik. Ez
az épület-típus már a polgárosodást jelzi, gazdasági épületek újonnan már
nem épültek hozzá. Az előkert díszítő jellegű,a kertben legfeljebb kisebb
gondozási igényű gyümölcsfák állnak. A kerítés az előző típusnál
ismertetettel egyező.

17

18 | Mályi bemutatása

1960–1975 között

1975–1990 között

Jellemzően kétsoros kialakításúak (az utcára két szoba néz). A tető
kontyolt (sátortető) általában egyszerű tömegű, ritkábban manzárd
megoldással, síkpala vagy bordás cserép fedéssel. E típus elterjedt
neve a kockaház. A zárt tetőforma ugyanis nem teszi lehetővé az
épület additív bővítését,azok mindig toldalék jellegűek. Magasságuk
változatos: pince nélkül alacsony, alápincézve méteres magasságú
kőlábazat, alagsor esetén kétszintes tömeget idéz, hozzátoldott külső
lépcsővel. A homlokzat kőporos dörzsölt vagy kapart vakolattal. Az
egyszínű vakolat színes ablakkeretezés és változatos mintájú
homlokzat-díszités egyaránt előfordul. Jellemző, hogy az egyes
típusok jellemzően egy helyen jelennek meg, egységes utcaképet
eredményezve. A kerítés és a kerthasználat megegyezik az előbbi
típusnál ismertetettel, megjelennek azonban a különböző tároló- és
műhelyépületek.

A korszakra jellemző tőkefelhalmozás, a lakótérrel és a komforttal
kapcsolatos megnövekedett igények, illetve a hagyományos nagycsaládos
modell továbbélése eredményeként nagy tömegű házak épültek.
Jellemzően típusterv-adaptációk, amelyeket néhány jellemzőjük alapján
csoportosítani
lehet.
Általában
földszint+emelet+tetőtér
vagy
földszin+tetőtér kialakításúak, illetve előfordulnak félszint eltolásos
megoldások is. A hagyományos oldalhatáron álló beépítés mellett
helyenként megjelenik az ikres beépítés, illetve az egy telken álló kétlakásos
épület.
A tetőgerinc vegyes: utcára merőleges vagy azzal párhuzamos nyeregtető
oromzattal vagy csonkakonttyal, de tetőablakkal kombinált egyedi
megoldások is előfordulnak. A vidéki településeken korábban nem jellemző
erkélyek és loggiák is megjelentek, amelyek általában jó érzékkel tagolják a
nagy tömegű homlokzatot. Törtfehér kőporos homlokzat, és síkpala vagy
kerámiacserép a jellemző homlokzati kialakítás. Megjelennek a
hagyományos kő, illetve a korábban nem alkalmazott fa, tégla és
csempeburkolatok is. A homlokzat tagolása, illetve az alkalmazott
nyílászárók is változatosak. Ahol egy ütemben épültek ki, rendezett
utcaképet mutatnak, a folyamatosan átépülő területeken azonban zavaros,
nyugtalan utcaképet eredményeznek.
A kerítés vagy a lakóházzal megegyező stílusban épült, vagy a korszakra
jellemző kőlábazatos, áttört fakerítés készült. Az udvar-használat eltolódik a
kertvárosi minta irányába: díszkert, díszfa, örökzöld, gyep és különböző kerti
építmények.
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1990-től napjainkig
Jellemzően egyedi tervek alapján készültek. Az alaprajzhoz igazodóan
változatos a tömegformálás, de az épületek döntően földszintesek.
Megjelenik az alacsony-kontyolt tetőhajlás, ritkábban a lapostető, az
utcára néző személy és garázsbejárat, utóbbi gyakran dupla. A
korábbiaktól eltérően jellemzőek az élénk színek, a színes kerámiacserép,
esetenként a nagyobb előkert, és a mívesebb kerítés. Ha a telek
szélessége megengedi, kedvelt a szabadon álló beépítés. Általános a
díszítő előkert, az előudvar. Az udvar füvesített, kizárólag pihenőkert.
Jellemzőek a kerti építmények, tárolók, autóbeállók. A korábbikhoz képest
kevesebb az új ház, de sok az átépítés, felújítás. Egységes, azonos
stílusban beépült utcakép még nem alakult ki.

,
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TÁRSASHÁZAK
Az 50'-es években épült a Kölcsey úti
lakóegység a téglagyári munkások számára.
Úszótelkeken elhelyezkedő, Földszint + 2
emelet magas, épületenként két lépcsőházas
épületek
egységes
terv
alapján,
hagyományos technológiával, egy építési
akció keretében létesültek. A 80'-as években
létesített
többlakásos
társasház
már
iparosított technológiával épült, a község
legmagasabb
lakóépülete.
A
telepet
garázssorok határolják.
Szintén a 80'-as évek kísérleti beruházása az
akkori település déli végében létesült,
sorházszerűen beépített társasházi telep. Az
épületek földszint + tetőtér kialakításúak, egy
épületen belül 3-6 azonos elrendezésű és
homlokzatképzésű lakással. Lakói kisebb
kiegészítésekkel
(ajtócsere,
előtető,
homlokzati
színezés,
stb.)
próbálják
egyedivé
tenni
lakásuk
homlokzati
megjelenését. Az épület-típus jellemzője az
alacsony kerítés vagy zöldsövény.
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ÜDÜLŐTELEP
Tekintve, hogy Mályi az elmúlt évtizedekben az agglomerációba történő
kitelepülés kedvelt célpontjává vált, az ideiglenesen lakás céljára is
használt épületek száma az üdülőtelepen is növekedésnek indult. A
koncentráltan elhelyezkedő vállalati üdülő-komplexumok a modern
építészet alkotásai, mellettük kisebb nagyobb üdülők jellemzik a
településrészt, melyek építészeti karakterét elsősorban az apró
telekméretek miatti sűrű beépítés határozza meg. Jellemző épülettípust
nehéz meghatározni, az üdülőterület az építészeti és kivitelezői
önmegvalósítás terepe. Az egyetlen megragadható közös jellemző az
épületekhez kapcsolódó nagyméretű terasz, melynek elhelyezését a
tájolás vagy az intimitás igénye helyett a tóval való vizuális kapcsolat
határozza meg. Az építési korszak döntően 1970-től 1990-ig terjed, de
napjainkban is van kezdeményezés. Szinte kizárólagos az üdülési célú
kerthasználat, illetve a hajók, strandeszközök tárolására szolgáló kisebb
építmények. Az üdülőtelep hangulatát inkább a jelentős vízfelület és a
hozzá kapcsolódó fasorok, plázsok, parti építmények adják. Kisebb
léptékű üdülőtelepek alakultak ki az Öreg-tó és a Középső tó körül is.
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PINGYOM
A domboldali zártkertben található keskeny, hosszú parcellákon épültek a jellemzően 15-50 m2es épületek. Földszintes, magastetős tömegűek, tégla-fa falazattal, törtfehér vakolt homlokzattal
és síkpala-cserép fedéssel. Fa-fém-sövény kerítés határolja a vegyesen művelt vagy parlag
földterületeket. Döntően 1970-től 1990- ig épültek, már akkor is inkább hétvégi üdülésre. Egyes
épületeket időszakos ott tartózkodásra is alkalmassá tettek.
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Mályi főbb intézményei
A lakossági igényeket széles körű intézményhálózat szolgálja ki. Az alábbiakban a legfontosabbak kerülnek bemutatásra.
KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖZSÉGI KÖNYVTÁR

ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE

EGÉSZSÉGHÁZ

Az intézmény kb. nyolc éve költözött a jelenlegi,
Botond utcai épületbe, amelyben a könyvtár, az
előadóterem,
klubhelyiségek
mellett
a
Családsegítő szolgálat is helyet kapott. A
földszintes
épület
kívül-belül
gondozott,
barátságos, a mozgáskorlátozottak bejutása,
épületen belüli mozgása is megoldott, külön
mosdót is építettek a számukra.

A közelmúltben felújított, vidám hangulatú,
világos, 140 gyermek befogadására képes.
épület. Az óvodát tágas, parkosított udvar veszi
körül, mely jó lehetőséget biztosít a gyerekek
mozgásigényének kielégítésére. Kialakítása,
felszereltsége sokféle tevékenység helye,
minden
évszakban
és
a
különböző
napszakokban is.

A
községben
elérhető
egészségügyi
szolgáltatások a Fő úton álló épületben vehetőek
igénybe. Az épület előtti park példaszerűen
kialakított és gondozott. Az egészségház
bővítése,
korszerűsítése
2018-19
évben
tervezett.

a Közösségi Ház és Könyvtár épület

az Óvode és Bölcsöde épülete

az Egészségház épülete

pénzintézet és élelmiszerüzlet a
Fő utcán
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POLGÁRMESTERI HIVATAL

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

TEMPLOMOK

Épülete szintén a közelmúltban esett át a teljes
felújításon. Az előtte álló romos épület
elbontását követően közvetlen rálátás nyílik a Fő
út felől. Az épület előtti terület parkosítása
tervezett.

A közelmúltban az épület nyílászáró cserélve
lettek, valamint a konyha felúítása, étkezővel
történő bővítése történt. Az épület további
bővítése tervezett.

Az egyházak közül a római katolikus, görög
katolikus és a református tart fenn templomot.

a Polgármesteri Hivatal épülete
a Móra Ferenc Általános Iskola épülete
templomok az utcaképben
A községben található még -a teljesség igénye nélkül postahivatal, bank és takarékszövetkezet, több élelmiszerüzlet és vendéglátóegység,
cukrászda, egyéb kisebb üzletek és szolgáltatások. Az üdülőtelepen több, különböző színvonalú vendéglátóegység működik, többségük szezonálisan.
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Zöldfelületi intézmények
TEMETŐ

FUTBALLPÁLYA

JÁTSZÓTÉR

Szakrális tér kertszerűen kialakítva, amely
azonban a településképre is hatást gyakorol.
Jellemző építészeti elemei a ravatalozó és a
kapuzat, a temetői keresztek és sírhelyek. A régi,
jellemzően kőből faragott sírok esztétikai
értékükön túl Mályi történetének is hordozói.

A Fő út déli végén, egy korábbi mocsár
feltöltésével került kialakításra. Az egyszerű
füves pálya a közelmúltban a sportági
előírásoknak megfelelő felülettel, továbbá
lelátókkal, világítással és biztonsági kerítésekkel
lett ellátva. A község csapatát öltöző is szolgálja.

A Közösségi ház melletti került kialakításra,
egyedi játszóeszközökkel. Funkcionális és
esztétikai minősége követendő példa.
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Mályi közterületei
Mályi
közterületei
rendezettek,
gondozottak. A keskeny közök kivételével
az utcákat zöldsáv kíséri. Az utcák legalább
egyik oldala mindenhol növényzettel fedett,
jellemzően füvesített térből áll, melyet
kisebb bokrok, díszcserjék szegélyeznek. A
fasorok
hiányosak,
fajtaválasztásuk
esetleges. Helyenként a házak előtti
virágosítás is megjelenik. A dombra vezető
utcák mentén a magasabb rézsűk sziklakert
szerűen kiépítettek. Szőlőtermő vidékekre
jellemző kedves megoldás a régi hordók
virágtartóként történő felhasználása.

Az üdülőtelepen kevés a burkolt utca, itt gyakori probléma a sárfelhordás. Az utcák – a parti sáv
kivételével – rendkívül keskenyek; a közlekedésre szolgáló sávon túli fásításuk, berendezésük nem
lehetséges.
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Mint minden dombvidéki település, Mályi is folyamatos küzdelmet folytat a vízzel; a közterületek nélkülözhetetlen és hangsúlyos eleme az ezt szolgáló
árokrendszer; esztétikája, karbantartottsága azonban eltérő. A behajtók, gyaloghidak a közterületek karakteres építészeti elemeivé tehetők.

Összefüggő zöldfelületet a Botond utcában találunk, amelyet azonban a Szabályozási Terv beépíthető területként kezel. Különleges, egyedi, karakteres
rekreációs terület kialakítására nyújt lehetőséget a vasút és a beépített terület közötti sáv, amely a település jelentős zöldfelületi tartaléka. Egy másik
közpark kialakítása a Polgármesteri Hivatal előtt tervezett. Több intézményi kert, illetve egy -egy emlékmű, buszmegálló környezete is igényesen
kialakított apró közkert. Az előkert, illetve a ház előtti zöldsáv kialakítása során követendő példaként említhetőek.
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Egységes utcabútorozás nem alakult ki. A közösségi ház és az egészségház környezetének rendezése során kihelyezett egyszerű formálású, elegáns
anyaghasználatú utcabútorok követendő példák. A buszmegállók cseréje megkezdődött, újonnan igényesen kialakított, fából készült megállók kerültek
kihelyezésre, közvetlen környezetük rendezésével együtt. Különleges, egyedi objektum a Közösségi Ház előtti autóbusz-megálló. Sajátos, döntően az
üdülőtelepre jellemző szezonális utcabútorok a csónakok, kivonható stégek és vendéglátóteraszok.

SZOBROK, EMLÉKMŰVEK
A településen megtalálhatóak a hagyományos útmenti keresztek, háborús- és trianoni emlékművek, illetve sajátos, kedves állatábrázolásokkal a
Széchenyi és Móra utca sakán kialakított közkertben. A felsorolás nem lenne teljes a téglagyár látképben fel-felbukkanó ikonikus kéménye nélkül.
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Hirdetőtáblák, reklámtáblák, cégfeliratok
Habár Mályiban jelentős számú vállalkozás üzemel, reklámtáblák elhelyezése nem jellemző. A cégfeliratok és intézményi feliratok szolidak, megjelenésük
nem hivalkodó. Nagy reklámtáblák nincsenek. Az utcanév- és házszámtáblák elhelyezése esetleges, megjelenésük nem egységes. Információs táblák
Mályiban nem kerültek kihelyezésre, hirdetőtábla az egészségház előtti téren, valamint a Polgármesteri Hivatal előtt található.

A közterületek közül külön említést érdemel a Fő utca, amely szinte teljes szélességében burkolt. A nagy átmenőforgalom miatt az utca lakói különböző
zajvédelmi megoldásokkal próbálkoznak, melyek jelentősen befolyásolják a településképet. Jelentős mennyiségű közterületen, kerítésen és homlokzaton
elhelyezett reklám is jellemzi, melyek eltérő méretűek, anyaghasználatúak, állagúak és esztétikai minőségűek. Sajátos tájelem, egyfajta városkapu
funkciót tölt be a téglagyárba vezető szállítószalag hídja. A Fő utca humanizálása Mályi egyik nagy feladata.
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ÖRÖKSÉGÜNK
Építészeti örökségünk
Kulturális örökségünk hazánk, és településünk múltjának és jelenének
pótolhatatlan, egyedi és meg nem újítható forrása, a nemzeti és az egyetemes
kultúra elválaszthatatlan összetevője.

ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰ ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK
Mályiban egy műemlék található, a római katolikus templom. A templom
előépítménye már 1232-ben állt. Ezt azonban a törökök megsemmisítették, és
csak 1774-ben kezdték helyreállítani a romokat. A mai, Szent István
tiszteletére szentelt templomot 1847-ben kezdték építeni késő klasszicista
stílusban, de az építkezés megakadt. Streimmelwögel Mihály egri építőmester
fejezte be építését és a paplak átalakítását 1861-ben. A templom önmagában
álló, téglalap alaprajzú épület. Egyhajós szentélye a nyolcszög három
oldalával záródik. Főhomlokzatát négy pilaszter díszíti. A főpárkány felett
kisméretű timpanon. Innen nyílik a bejárat, felette félköríves ablak.
Főhomlokzat előtti tornyának sarkain lizénák, a felső szintjén félköríves
záródású ablakok. Az ablakok vakolatkeretesek. A hajó ablakai
szegmensívesek. A sekrestye a templom északi tömegéhez csatlakozik.
Teteje kontyolt nyeregtető, a torony törtvonalú sisak alakú bádogfedésű. A
templom a Fő u. 51 sz. alatt található. (71/4 hrsz)
A műemlékek jogszabályban meghatározott környezete műemléki
környezetnek minősül. .A műemléki környezetben minden változtatást,
beavatkozást a műemlék településképi, ill. tájképi megjelenésének és értékei
érvényesülésének kell alárendelni. A műemléki környezetben tervezett
beavatkozás hatása a térbeli kapcsolatok és arányok tekintetében nem lehet
hátrányos a műemlék egyedi megjelenésére. A műemléki környezetttel érintett
ingatlanok helyrajzi szám szerint: 48/1, 48/2, 49, 70 (részben), 71/3, 72, 172/1
(részben), 323, 324, 351 (részben), 352/1, 352/2, 353, 354, 355/1, 355/2.
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HELYI JELENTŐSÉGŰ ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK

SIMAY KÚRIA Vezér u. 16. (181 hrsz.)

RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA. Fő út 51. (71/4 hrsz.)
A használaton kívüli plébániahivatal a műemlék templommal egy idős.
Szép arányú, elegáns, nemes megjelenésű épület.

Története nem ismert, a helytörténeti írásokokban nem szerepel. Elegáns
kisnemesi kúria, helyi építészeti védelemre érdemes. Periférikus
elhelyezkedése miatt méltó funkciójának megtalálása fontos feladat.

REFORMÁTUS TEMPLOM Kossuth Lajos u. 6. (88 hrsz.)
A felekezet tagjai a Türelmi Rendelet után, 1794-ben építették fel
templomukat késő barokk stílusban, keleti homlokzat előtti, fasisakos
toronnyal. A belsőnek sík, vakolt mennyezete van. A templomot 1913ban újították. A torony alatt van az I. világháborús emléktábla. A tornyot
1990-es évek elején átépítették. A korábban országos műemléki
védelem alatt álló épület helyi építészeti védelemre érdemes.

GÖRÖG KATOLIKUS TEMPLOM Széchenyi u. 15. (363 hrsz.)
Az épületet 2000-ben adták át, az istenszülő oltalmának ajánlva. Habár
új épület, klasszikus megjelenése, tömege és arányai miatt szinte
kortalan szakrális épület.
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Eredeti állapotban megőrzött hagyományos lakóház a községben alig maradt fenn. Az egyetlen teljes történeti értékű épület és porta a Deák Ferenc u.
31. sz. alatt áll, helyi értékvédelemre érdemes Az eredeti tömegét megtartó, megjelenésében valamely jellegzetességet megőrző épületek az alábbiak:

Széchenyi u. 11. (359 hrsz.)

Kossuth Lajos u. 9. (52/1 hrsz.)

Széchenyi u. 8. (328/2 hrsz.)

Deák Ferenc u. 31. (103/2 hrsz.)

Széchenyi u. 34. (342 hrsz.)

Petőfi Sándor u. 37. (404/2 hrsz.)
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Petőfi Sándor u. 28. (436hrsz.)

Petőfi Sándor u. 20. (452 hrsz.)

Petőfi Sándor u. 12. (461 hrsz.)

ÉPÍTÉSZETI VONATKOZÁSÚ EGYEDI TÁJÉRTÉKEK
Ezeknek az értékeknek gyakran „csak” a helyi közösségek számára van jelentősége, sok esetben azonban jelentőségük a helyi szinten messze túlmutat.
Az egyedi tájértékek kataszterezése a Bükki Nemzeti Park adatszolgáltatása alapján még nem történt meg. A településen található szobrok, emlékművek,
kőkeresztek várhatóan e körbe kerülnek, Egyedi tájértéknek jelölt létesítmények az alábbiak:

Fő utca 31. (36/1 hrsz.)

fa és kőkereszt, régi sírok a temetőben (31/2 és 33/1 hrsz.)

Fő utca 77. udvarán (167/2 hrsz.)
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TELEPÜLÉSKÉPI
ÚTVONALAK

SZEMPONTBÓL

KIEMELT

Településképi szempontból kiemeltnek számítanak Mályi legfontosabb
útvonalai, valamint ezek mentén az utcaképet alkotó, a közterületre néző
épületek, építmények homlokzatai.
A településképi jelentőségű útvonalak a Fő utca és a Széchenyi utca,
melyek a településen átvezető országutak nyomvonalai. A Széchenyi utca
Mályi legrégebben kialakult utcáinak egyike, vonalvezetését a
terepviszonyok határozták meg. Kialakulásukkor igazodott a település
mocsaraihoz, hajlásaihoz. Történetileg a Kistokaj felé vezető országút
vezetett rajta. Történeti értékén túl az üdülőtelepre vezető forgalom gerince,
elsősorban turisztikai jelentősége miatt indokolt a meghatározó útvonalként
történő kezelése.
A Fő utca nyomvonala viszont egy másik topográfiai adottság, a domb
lábánál vezető nagy forgalmú kereskedelmi útvonal részeként alakult ki és
már a község újratelepülése előtt rögzült. Jellemzően a háború utáni épült
be. Jelentős forgalmat bonyolít le, intézményi, kereskedelmi és szolgáltató
jellegű funkciók keverednek a lakófunkcióval. Településképi szempontból
elsősorban a reklámok és a zajvédelmi célú létesítmények miatt
veszélyeztetett, ugyanakkor a település „arca”, kiemelt kezelését ez
indokolja.
Településképi szempontból kiemeltek továbbá a Mályi tó körül futó, a parttal
közvetlenül határos Berki Géza utca és sétány egyes szakaszai. A tó felőli
oldalon a parti védművek, stégek, kikötők, burkolatok és növényzet
egységes megvalósításának szándéka, külső oldalán pedig a tóra néző
teleksor igényes építészeti formálásának elősegítése indokolja a kiemelt
figyelmet.

TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL KIEMELT TERÜLETEK
Mályi településképi szempontból kiemelt területe a Fő utcától nyugatra fekvő
domboldalba felkúszó terület, amelyet az Akácos utca, a Kossuth Lajos utca
felső szakasza és a Deák Ferenc utca határól, utóbbi mindkét oldali
teleksorával. A terület a történeti településmag része. A terület őrzi a
hagyományos településszerkezetet, utcahálózatot, telekrendszert, és
megtalálható itt néhány hagyományos népi lakóépületei melyek idézik Mályi
múltját, egykori arculatát.
A terület karakterének meghatározója a nagyméretű tömbbelsők
átláthatósága, a Fő utca és a falu fölötti domboldal között fel-felvillanó vizuális
kapcsolat. Itt állnak a régi templomok, melyek tornya, tömege hangsúlyosan
jelenik meg a község látképében. Az átláthatóság védendő adottság, amelyet
az új építések során figyelembe kell venni az épületek elhelyezése, tömege,
a terep kíalakítása és a kerítések építése során.
Településképi szempontból kiemelt továbbá az üdülőterület központi, Berki
Géza utca, Teleki Sámuel utca és a nagyparkoló által határolt része. E
területen helyezkednek el a nagyobb üdülőházak, illetve az egész
üdülőterületet kiszolgáló parkoló, sportpálya, a nagyobb éttermek és a
szabadstrand. Vonzó megjelenése elsősorban idegenforgalmi érdek, kiemelt
területként történő kezelése ezért indokolt.
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Építészeti örökségünk áttekintő térképe
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A településközpont építészeti örökségei - kiemelés
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TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL KIEMELT ZÖLDTERÜLETEK
A településképi szempontból kiemelt zöldterületek közé a nagy, összefüggő, jellemzően növényzettel borított, a település belterületéhez közvetlenül
kapcsolódó területek tatoznak. Használatuk jelenleg intézményi jellegű (sportpálya, temető) vagy funkció nélküliek. Méretük és elhelyezkedésük miatt
összefüggő, különleges rekreációs terület kialakítására nyújtanak lehetőséget.
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Természeti örökségünk

NEMZETI ÖKOLÓGIAI
ÖVEZETEI

HÁLÓZAT

Az ökológiai hálózat áll a kiemelten védendő
magterületekből és az ezeket összekötő
zöldfolyosók hálózatából az ökológiai folyosókból,
valamint a pufferterületekből. Az ökológiai
hálózatoknak kiemelkedő jelentőségű szerepük
van
az
élőhelyek
folytonosságának
biztosításában, mely a flóra és fauna elemeinek
megfelelő életteret biztosítanak. A páneurópai
ökológiai hálózat részeként Magyarországon is
kijelölésre kerültek a hálózat részterületei.
Mályi közigazgatási területén ökológiai folyosó
található. A 2003. évi XXVI. törvény az Országos
Területrendezési terv szabályozza azok ökológiai
hálózat által érintett területek használatát. Az
Országos Ökológiai Hálózat által érintett terület
településképet
meghatározó
településkarakterként történő kezelése indokolt.
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EGYÉB
VÉDETTSÉGI
TERÜLETEK

KATEGÓRIÁK

ÉS

Mályi igazgatási területén az Országos Területrendezési terv
(OTrT) és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területrendezési terv
(BAZMTrT) „Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő
területek” övezetet határolt le. A „Tájképvédelmi szempontból
kiemelten kezelendő területek” övezetéhez tartozó területek – azok
természeti értékei, ill. a természetközeli jelleg által meghatározott
tájkarakter miatt, vagy a jellegzetes tájhasználatra tekintettel – a
településképet meghatározó településkarakternek tekinthetők. Ez
a terület Mályit közigazgatási területének nyugati felét lefedi, a
pontos helyrajzi számos lehatárolás azonban még nem történt
meg.
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TERMÉSZETI VONATKOZÁSÚ EGYEDI TÁJÉRTÉKEK
A tájak karakterének fontos összetevői az egyedi tájértékek. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 6. § (3) (4) és (5) bekezdése
értelmében egyedi tájértéknek minősül az adott tájra jellemző olyan természeti érték, képződmény és az emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó
elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos vagy esztétikai szempontból a társadalom számára jelentősége van.
Az egyedi tájértékek megállapítása és nyilvántartásba vétele a nemzetipark-igazgatóságok feladata, ez azonban Mályi község területét illetően még nem
történt meg. A természeti vonatkozású tájértékek között olyan értékek kaptak helyet, mint a ligetek, fasorok, madár fészkelőhelyek vagy épp bizonyos fa
egyedek. Legnagyobb, egybefüggő terület az ún. kiserdő. Ezen felül egyedi tájértéknek jelölt létesítmények a belterületen az alábbiak:

idős fasor a tóparton (829 és 1169/1 hrsz.)

Gyümölcsfaliget (Munkácsi M. u 549 hrsz.)

nyírfasor (Madarász Viktor u. 832/59 hrsz.)

idős faegyed (386/1)

templomkert (Fő út 51, 71/4 hrsz.

idős fűzfa (Botond u. 3020 hrsz.)

madáretető (u.o.)
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Régészeti örökségünk
A régészeti lelőhelyek hazánk múltjának, kulturális örökségének egyedülálló és felbecsülhetetlen értékű részei, melyekből előkerült leletek a régmúlt
embereinek életmódjáról, munkájáról, vallási és temetkezési szokásairól adnak hírt Megőrzésük ezért mindannyiunk feladata, közös kötelezettségünk és
felelősségünk.
A nyilvántartott régészeti lelőhelyek a közhiteles nyilvántartásba vett, a kulturális örökség védelméről”szóló törvény alapján általános védelem alatt álló
régészeti lelőhelyek.
A régészeti lelőhely egy olyan földrajzilag körülhatárolható terület, amelyen a régészeti örökség elemei történeti összefüggéseikben találhatók.
Mályiban eddig 20 db nyilvántartott régészeti lelőhely található, melyek elhelyezkedését a mellékelt térkép mutatja.

4
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MEGHATÁROZÓ KARAKTERŰ TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA

Az eltérő karakterű településrészek lehatárolása nem egyszerű feladat, hiszen a település szövete és épületállománya folyamatosan változik. Bár minden
korszak megalkotja saját települési terveit, az épületek élettartama, lecserélődésük ciklusa messze meghaladja ezen tervek időtávját. Különösen igaz ez
Mályira, amely jórészt egy átalakuló, kiforrott építészeti stílussal nem rendelkező időszakban épült ki. Habár ez az időszak alig egy emberöltő, a lezajlott
társadalmi változások és az egymást követő divathullámok egy rendkívül vegyes épületállományt eredményeztek. Az egyetlen közös jellemző talán a
kertvárosi használati mód kizárólagossága, illetve a közel azonos, 40° körüli tetőhajlásszög.
Az eltérő karakterterületek esetén csupán a
beazonosítást segítő általános jellemzők kerülnek
megfogalmazásra, a részleteket a következő fejezet
mutatja be.
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Átalakuló történeti karakterű településrész
A lehatárolás alapja a történeti településszerkezet, mely a szabálytalanul
kanyargó utcákban, és az ehhez igazodó telekosztásokban érhető tetten.
Az építészeti eklektika Mályi lakóterületeinek legnagyobb részére
jellemző, de leginkább itt tapasztalható, ahol még egy-egy hagyományos
parasztház is megtalálható. Az eltérő telekszélességek miatt az utcakép
ritmusa kialakulatlan. A településrész nyugati fele lejtős, az épületek
terepre illesztésre szintén többféle megoldást láthatunk.
A kerítések kialakítása változatos. Lábazat nélküli vagy beton, ill.
kőlábazatos megoldás, tömör és áttört, falazott, vas- és betonoszlopos,
faléc, vasháló vagy kovácsoltvas anyagú kerítésmezők, növényzettel
történő takarás egyaránt előfordul. Jellemző azonban a kerítések közel
azonos magassága, amelyek még épp lehetővé teszik a belátást és
kellemesen vezeti a tekintetet.
A kerthasználat változatos: a legkisebb telkek csupán díszkert
létrehozására alkalmasak, a nagyobb telkeken azonban konyhakert,
gyümölcsfával telepített pihenőkert, a fő útvonalak mellett pedig
gazdasági jellegű telekhasználat is előfordul. Az oldalkert egyre
gyakrabban szolgál a növekvő számú gépjármű elhelyezésére.
Melléképületek döntően a lakóházak mögött helyezkednek el, a telek túlsó
oldalán csupán néhány, régről fennmaradt nyárikonyha található.
Ebben a település-részben helyezkedik el Mályi intézményhálózatának
nagyobb része. A lakóházaktól jelentősen eltérő léptékű épületek egyedi
építészeti megközelítést igényelnek.
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Vegyes kertvárosias karakterű településrész
Az úthálózati kialakítása egyenes vonalú. A tömbök telekszerkezete
szabályos, A telekosztás általában azonos mélységű. Hasonlóan
általános jellemző az oldalhatáron álló beépítés, bár találni eltéréseket.
A településrész épület-állománya igen változó képet mutat, az első
fejezetben bemutatott egyedi lakóépületek szinte mindegyike
megtalálható: a sátortetős, vagy utcára merőleges gerincű nyeregtetős
kockaházas épülettípusokon át, a legújabb épületekig minden előfordul.
Helyenként egy-egy magasabb családi ház emelkedik ki az utcaképből.
Az építménymagasságok 4,5-7,5 között váltakoznak. Az épületek
általában előkerttel rendelkeznek, egy-egy esetben jelentkezik csak
eltérés. Az épületek tömege, tetőidoma homlokzatképzése változatos.

Előfordul azonban egy-egy rövidebb utcaszakasz, amely közel egy időben
épült be, így az utcakép valamely jellemző mentén rendezett. E szakaszok
önálló karakter-területként történő lehatárolása értelmetlen, bemutatásuk
azonban indokolt.

A kerítések, kertek tekintetében az átalakuló történelmi településrészhez
hasonló jellemzőkkel találkozunk.
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Nyeregtetős kertvárosias karakterű településrész
A közel egy időben, egyértelműen leszabályozott építészeti mutatók alapján
megvalósult tömbök helyezkednek ezen a területen. Az egységes karaktert az
azonos arányokkal rendelkező, nyeregtetős, oromzatos épületek adják. A nyereg
irányát nem az utcához való viszony, hanem a tájolás határozza meg, így egyes
helyeken egyöntetűen utcára merőleges, máshol azzal párhuzamos. A tetőidom
lehetővé teszi a tetőtér beépítését is, ez azonban egyelőre nem jellemző.
A telekszélesség, a beépítési mód és a tömegformálás azonos, így a településrészt
egységes, kiegyensúlyozott utcakép jellemzi. Építésük korszakának igényessége
a kerítések formálására is kiterjedt, jellemző az épülettel megegyező stílusú
kialakítás vagy az egyszerű, de elegáns fakerítés.
A kerthasználat a kertvárosi minta irányába tolódik el, inkább a pihenőkert,
legfeljebb néhány gyümölcsfa jellemzi.
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Kisvárosias karakterű településrész
Többlakásos, nagyobb tömegű épületek jellemzik.
A Kölcsey úti „lakótelep” társasházai földszint + 2 emeletes magasságú,
épületenként két lépcsőházat tartalmazó, azonos terv alapján épült
nyeregtetős téglaépületek. Az épületek némelyikének hőtechnikai
megújítása megtörtént, ennek során homlokzatuk egységességét sikerült
megőrizni.
Az utcakép rendezett, városias, a házak előtt széles zöldsáv húzódik,
padokkal, virágágyakkal. Az úszótelkes beépítés sajátosságaiból adódóan
kerítések, saját használatú kertek nincsenek, az épületek környezete
közterület. A telepet a Madách Imre utca felől garázssorok határolják,
melyek esztétikai minősége fejlesztésre szorul.

Sorházszerű, egyedi telkes társasházas beépítés jellemzi a másik
altípust. Az épületek földszint + tetőtér kialakításúak, egy épületen belül
3-6 azonos elrendezésű és homlokzatképzésű lakással. Lakói kisebb
kiegészítésekkel (ajtócsere, előtető, homlokzati színezés, stb.) próbálják
egyedivé tenni lakásuk homlokzati megjelenését. A telelepülésrész
jellemzője az alacsony kerítés vagy zöldsövény, amely csak jelképesen
határolja el a közterületet. A kerthasználat pihenő- vagy díszkert, az
előkert jellemzője építménye az előlépcső. Jellemző a garázsok hiánya,
ezért a közterületi zöldsávok helyére gyakran díszburkolat kerül.
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„Mediterrán” karakterű településrész
A Mályi Településszerkezeti Tervében újonnan beépítésre kijelölt területek
tartoznak ide, amelyek lehetőséget adnak a korunk építészeti divatjának megfelelő
egységes karakterű beépítésre anélkül, hogy a már meglévő településrészekbe
ékelődnének be az eltérő tömegformálású, megjelenésű épületek.
Az itt elhelyezhető épületek földszintesek, ahol a tömegképzés általában széles és
tagolt. A tető hajlásszöge alacsony, 25-30° közötti, de kellő építészeti
érzékenységgel tagolva lapostetős megoldások is megjelenhetnek. A
gépkocsitárolók az utcához közel, az épülettel egy tömegben kapnak helyet. A
tömegképzés közel azonos, a homlokzat kialakítása és a tetőfelület színezése
azonban változatos. A telket általában míves kerítések határolják, a tömör
falkerítés ide sem való.

Gazdasági karakterű településrész
A belterület szélén, egy tömbben elhelyezkedő terület. A Kistokaj közigazgatási
területén fekvő gazdasági területekkel összeépült, egy gazdasági zónát képeznek.
Mályi viszonylag újonnan beépített területei közé tartozik, bár két legnagyobb
üzeme fél évszázados történettel bír.
Beépítettségük jellemzője a nagy méretű, egyszerű tömegformálású
épületállomány. A téglagyár égetőműve és az Agroker raktárcsarnokai különösen
nagy létesítmények. Jellemzően nyeregtetős, ritkábban lapos, hagyományosan
falazott, újabban lemezzel burkolt csarnokszerkezetű épületek, melyeket
magasabb (kémény, hűtótorony, stb.) technológiai építmények egészítenek ki. Az
építménymagasság ennek megfelelően változó 4,5-20,0 méter közötti érték
egyaránt előfordul. A színezés jellemzően visszafogott; fehér, szürke és nyerstégla
burkolatok jellemzőek. A Fő utca mellett újonnan létesült épületek közel azonos
megjelenésűek, nyugodt tömegük kiegyensúlyozott utcaképet ad.
Az épületek növényzettel történő takarása nincs megoldva, az Önkormányzat
azonban jelentős erőfeszítéseket tesz a kiszolgáló közterületek fásítása
érdekében. A téglagyárat határoló véderdő elhanyagolt, kondicionáló szerepe
sajnos megkérdőjelezhető. A kerítések egyszerű, gyorsan telepíthető dróthálós,
újabban táblás mobil kerítések, reklámcélú felhasználásuk azonban feltűnő és
kevésbé esztétikus jelenség. A telkek használata a technológiának van
alárendelve, általában burkolt.
A településrendezési terv újabb, hasonló funkciójú területeket jelöl ki a község déli
részén is, a Fő utca nyugati oldalán

Eltérő karakterű településrészek |49

Üdülőterületi karakterű településrész
Tekintve, hogy Mályi az elmúlt évtizedekben az agglomerációba történő kitelepülés
kedvelt célpontjává vált, a lakóházak egy részét a település szándékatól eltérően
életvitelszerűen lakják. A koncentráltan elhelyezkedő vállalati üdülő-komplexumok
a modern építészet alkotásai, mellettük kisebb nagyobb üdülők jellemzik a
településrészt, melyek építészeti karakterét elsősorban az apró telekméretek miatti
sűrű beépítés határozza meg. Jellemző épülettípust nehéz meghatározni, az
üdülőterület az építészeti és kivitelezői önmegvalósítás terepe. Az egyetlen
megragadható közös jellemző az épületekhez kapcsolódó nagyméretű terasz,
melynek elhelyezését a tájolás vagy az intimitás igénye helyett a tóval való vizuális
kapcsolat határozza meg. Az építési korszak döntően 1970-től 1990-ig terjed, de
napjainkban is van kezdeményezés. Szinte kizárólagos az üdülési célú
kerthasználat, illetve a hajók, strandeszközök tárolására szolgáló kisebb
építmények. Az üdülőtelep hangulatát inkább a jelentős vízfelület és a hozzá
kapcsolódó fasorok, plázsok, parti építmények határozzák meg.
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Zártkerti karakterű településrész

A lakóterület terjeszkedése a községhez tartozó, azonban a
belterülettől távoli és közvetlen megközelíthetőséggel nem
rendelkező pingyomi kiskertes övezetet is elérte. A
mezőgazdasági jellegű, kiskertes területet egyre többen
választják ideiglenes lakóhelyként. Az építészeti karakter, a
minőség és az épületek állapota rendkívül változatos. A
keskeny utak, a közművek hiánya és az elhanyagolt telkek
miatt az összkép kevésbé vonzó. Lakosai egy része
kedvezőtlen anyagi körülmények között él, szegregátumnak
azonban nem tekinthető. Ide sorolható továbbá az Öreghegy
és a Cékus-dűlők területe.
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Beépítésre nem szánt (külterület)
A település külterületének döntő többsége beépítésre nem szánt terület
kategóriájába van sorolva. Ilyenek az erdők, mezőgazdasági területek;
szántók, gyepek, rétek, és a vízgazdálkodási területek. A külterület művelés
alatt nem álló része országos természeti védelem alatt áll. Része az
országos ökológiai hálózatnak, melyből az ökológiai folyosó érinti. Érinti
továbbá a Bükkalja egészét lefedő tájképvédelmi terület. A fenti védelmek
ténye nem jelenti az ember gazdasági tevékenységének tilalmát, de a
hagyományos művelés és tájszerkezet megtartására, továbbá a
természetkímélő mezőgazdasági gyakorlatra ösztönöz. A fenti védelmi
kategóriákkal érintett területek településképet meghatározó karakterterületként történő kezelése indokolt.
A meglévő épületek jellemzően az energetikához kapcsolódó üzemi
létesítmények, melyek tájba illesztése megoldandó feladat. Jellemzőek
továbbá a kisebb léptékű, általában fásított környzetben álló gazdasági
épületek, a kertgazdálkodás emlékei.
Karakterét döntően a nem épített környezeti elemek határozzák meg: a
természeti táj, iltetve a művelt területek jellege, állapota túlmutat a kézikonyv
keretein.
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A TELEPÜLÉSKÉP MINŐSÉGI FORMÁLÁSÁRA VONATKOZÓ
AJÁNLÁSOK: ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
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Jelen fejezetben szereplő építészeti
útmutató segítséget kíván nyújtani a
Mályiban megvalósítandó épületek
tervezéséhez, hogy egy olyan alkotás
szülessen, amely illeszkedik a kialakult
települési környezetbe. Megkísérli
bemutatni
azokat
az
építészeti
viselkedésmódokat, melyek követése
egy szebb, rendezettebb lakókörnyezet
kialakulásához vezet. Fontos, hogy
tudatost döntést hozzunk az igényes és
környezetébe
illeszkedő
alkotás
létrehozására
vonatkozóan
és
elkerüljük a magamutogató, önző
épületek és építmények megjelenését.
Házunk a miénk, a környezet azonban,
melyet létrehozunk, azé a közösségé
amelyben élünk. Ne feledjük, házunkat
legalább egy emberöltőre építjük és az
általunk
is
alakított
környezetet
gyermekeink,
unokáink
fogják
megítélni.
Az útmutató az építtetők figyelmébe
ajánlott általános szempontokon túl
településrészenként
ismerteti
az
illeszkedés szempontjait a telepítés, a
magasság, a tetőhajlásszög és a
tetőforma tekintetében. Javaslatokat ad
a kerítések, kapuk nyílászárók,
kialakítására is.
Végül megfogalmazza a kertekkel,
közterületekkel
és
reklámokkal
kapcsolatos javaslatokat is, hiszen
azok rendezettsége, állapota épített
környezetünk fontos összetevője.

5
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Általános ajánlások lakóház építéséhez
TELEK KIVÁLASZTÁSA
Fontos, hogy már a vásárlás előtt tájékozódjunk az önkormányzatnál a kiszemelt telekre vonatkozó
építési előírásokról. Gondoljuk végig, hogy az elképzeléseinket meg tudjuk-e valósítani annak a
keretei között? Nézzük meg, milyen a beépítés kialakult rendszere, milyen tömegű, milyen formájú
épületek a jellemzőek, tudunk-e ezzel azonosulni? Ha igazán egyedi házat szeretnénk, ne sajnáljuk
a tervezésre és az egyeztetésre fordított időt, hiszen ez a kulcsa saját magunk és a közösség
elégedettségének is.
ÉPÍTSEK VAGY FELÚJÍTSAK?
Ha a kiszemelt telken meglévő épület áll, óhatatlanul felmerül a kérdés. Alaposan gondoljuk végig,
át tudjuk-e alakítani az elképzeléseinknek megfelelően? Tájékozódjunk, mekkora munkával jár ez
és annak a költségei hogyan viszonyulnak egy új építéshez? Érdemes a döntésbe a tervezőt is
bevonni, aki sokat tud segíteni.
Ha a felújítás mellett döntünk, házunk tömege alapvetően nem változik. Ha viszont a tetőszerkezetet
is el kell bontani, lehetőségünk nyílik akár eltérő formájú, arányú megoldás alkalmazására is. A
környezet adottságaitól függően válasszuk ki az igazán esztétikus megoldást.
TEREPALAKÍTÁS
Mályi területén sík és lejtős területek egyaránt előfordulnak. Bár a modern technológiák lehetővé
teszik a terep formálását, azok település- és tájképformáló hatása jelentős és az épületek
élettartama miatt hosszú ideig fennálló, ha nem visszafordíthatatlan állapotot eredményez. Ne
feledjük, hogy az embernek kell a tájhoz igazodnia, és ehhez jó mintát nyújtanak az elődeink által
is alkalmazott megoldások.
Az épület körbevájása nem elfogadható, mert a mélyedésben összegyűlő csapadékvíz károsíthatja
házunkat és ellehetetleníti a kert használatát.
Az épület kiemelése sem elfogadható, hiszen így a ház kiemelkedik szomszédai közül, a terepszint
nem lesz egységes és a töltésről a szomszéd telekre átfolyó víz komoly vitákat eredményezhet.
A lakóépület részleges bevágása vagy terepre illesztése a legjobb megoldás. Így az alkalmazott
földmunka minimális és a pinceszinten házunk egyik végén homlokzattal bíró helyiséget – garázs,
műhely, konyha – is elhelyezhetünk.
A településképi szempontból kiemelt területen az épületek közötti átlátás, különleges adottság, azt
semmiképp ne építsük, ne torlaszoljuk el.
A sík területen nem javasolt pinceszint építése, hiszen a magas talajvíz távoltartása bonyolult és
költséges megoldást igényel, a kitermelt talajt pedig el kell szállíttatni.

53

54 | Építészeti útmutató

ANYAGHASZNÁLAT, SZÍNEZÉS
Mályiban a hagyományos építőanyagok alkalmazása a követendő.
A sokféle kapható tetőcserép közül a kerámia és a betoncserép
hagyományosnak tekinthetők, ezek egy tetőfelületen egységesen
alkalmazandóak. Fémlemezt csak különösen indokolt esetben válasszunk,
rozsdamentes anyagból. Bitumenes termékek és műanyag – és hullámpala
tetőfedésre nem használható, mert településkép romboló hatásúak.
Színezés tekintetében ragaszkodjunk a terrakotta árnyalatokhoz (nyers
cserép) vagy a szürke természetes palát idéző tónusaihoz. Fényes és rikító
színű fedések Mályiban nem alkalmazhatóak.
A homlokzatszínezés divatba jött, de az élénk, tömör színek rikítóak,
településkép romboló hatásúak. Itt is törekedni kell a szolid megjelenésre,
a településképhez illő színvilág megteremtésére. A természetbe simuló
földszínek és pasztell földszínek alkalmazása harmónikus egységet képez
a tájjal. Jó választás lehet a természetes kő vagy a nyers téglafelület díszítő
célú felhasználása, amely a vidékre jellemző megjelenést kölcsönözhet az
épületnek. Az újabban divatba jött faburkolatok a teljes homlokzatfelületen
kerülendők. Kő vagy kőnek látszó lemezek felragasztása hamisság
látszatát kelti, különösen zavaróak, ha ablakkeretezésre használják.
Alkalmazásuk kerülendő, helyettük inkább a természetes anyaghasználat
uralkodjon.
HOMLOKZATKÉPZÉS
A homlokzat az épület arca. Jól megválasztott arányai, a nyílászásók
rendezett kiosztása, a helyesen alkalmazott díszek, kisebb
tagozatok jó ízlésről és igényességről tanúskodnak. Napjainkban
kedvelt megoldás a garázskapu utcai homlokzaton történő
elhelyezése. Ha ragaszkodunk ehhez, semmiképp se legyen
homlokzatunk hangsúlyos része, ablakainkkal se forduljunk el az
utcától.
Utólagos hőszigetelés esetén ügyeljünk a homlokzat arányainak
megtartására. Semmi esetre sem javasoljuk azonban gipsz vagy
polisztirol díszek és tagozatok alkalmazását mert hamisan keltik a
történetiség látszatát. A homlokzat megkomponálása során legyünk
tekintettel a szín- és anyaghasználatnál ismertetett szempontokra is.

A homlokzatokon háromnál több anyagféleség kerülendő. Ugyanez
vonatkozik a homlokzatok színezésére is: a háromnál több – sok.
Kerülendő ugyanakkor az egyszínű homlokzatszínezés is, amennyiben
más anyaghasználat nem jelenik meg. Ezt a tagozatok, homlokzatdíszek
szolíd színezésével, az ablakkeretek erőteljesebb színezésével lehet egy
kicsit mozgalmasabbá tenni. Ez a módszer kitűnő ellenszer az unalmas
monoton hatás elkerülésére, alkalmazása különösen a nagy tömegű
épületeknél ajánlott.
A lakóépületek energetikai korszerűsítésénél általában jellemző az eredeti
színek, plasztikus minták eltakarása, az épület eredeti karakterét adó
homlokzat leegyszerűsítése. Az így létrehozott nagy, sík felületek tagolása
természetesen felmerülő igény, melyet a fentiek figyelembevételével
javasolt megvalósítani.

Építészeti útmutató |55

AJTÓK, ABLAKOK
A kevés fennmaradt hagyományos népi hosszúházas épület egyik
karakteres eleme a két, utcára néző kétszárnyú ablak. Meglévő
példányaik olykor magas művészi színvonalú asztalos munkáról
árulkodnak. Ezek a nyílászárók fából készültek, kifele-befele
nyitható két-két szárnyból álló üvegezett ablakúak, általában
háromfelé osztottak.
Mára azonban az ablakokkal kapcsolatos igény és a
rendelkezésünkre álló technológiák megváltoztak. Nem változott
azonban az a tény, hogy az ablakok formája meghatározó eleme a
homlokzatnak. Az arányos nagyságú, elosztású ablakok az
ízlésesség letéteményesei. Nem követünk el hibát, ha az utcai
homlokzati felületen azonos nagyságú ablakokat építünk be.
Amennyiben kisebb üvegfelületre van szükségünk, vakablakokkal,
eltérő színű falbetétekkel kelthetünk szimmetrikus és rendezett
hatást.
Természetes igény a fény beengedése lakásunkba, ezért a nyílások
méretei megnövekedtek. A nagy üvegfelületek azonban a nyitottság,
anyagszerűtlenség érzetét keltik, ezért az osztott ablakokat
előnyben kell részesíteni az osztatlan nyílászárókkal szemben.
Fontos kiegészítők az árnyékolók, spaletták, redőnyök. A
kézikönyvnek nem célja sorrendiséget felállítani közöttük, de felhívja
a figyelmet az egységes szín- és anyaghasználat, továbbá a
homlokzatsíkban történő elhelyezés fontosságára.
Anyaghasználat tekintetében elsősorban a kiegészítő szellőzést
nem igénylő, természetes fa nyílászárók ajánlhatóak, ma már
kiemelkedő hőtechnikai tulajdonságokkal is elérhetőek. Műanyag és
fém nyilászárók tokszerkezetének vastagsága jelentően nagyobb,
ezeket inkább süllyesszük a belső falsík felé.
Az ajtók a belső és a külső tér találkozásának pontjai, itt szerezzük
első benyomásunkat az épületről. Az ablakokkal egységes stílusban
megkomponált ajtók – a stílustól és korszellemtől függetlenül –
egységes, ízléses megjelenést biztosítanak az épületnek.
A felújítás, átalakítás, átépítés gyakran a nyílászárók cseréjével,
esetenként méretük, osztásuk megváltoztatásával kezdődik.
Különösen
figyelmesen
járjunk
el,
hiszen
alapvetően
megváltoztathatjuk házunk stílusát, karakterét!
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TORNÁCOK, TERASZOK
Talán ambivalensnek tűnhet tornácokról beszélni egy szinte teljesen
átépült településen. A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy a külső
térnek ez a sajátosan Kárpát-medencei típusa nem vesztette el
létjogosultságát. Hívják tornácnak, terasznak vagy folyosónak, ma is
általánosan alkalmazott építészeti megoldás, amelyet sajnos
gyakran utólag illesztenek az épülethez.
Ha házunkhoz tornácot is építünk, ügyeljünk rá hogy az épülettel egy
tömegben legyen, a tető alá kerüljön. Oszlopai készüljenek a házzal
megegyező anyagból vagy fából, burkolata legyen víz- és fagyálló,
könnyen tisztítható.
Ha kifejezetten teraszt építünk és utólag merül fel az állandó vagy
időszakos lefedés igénye, válasszunk minél karcsúbb szerkezetet:
fa, esetleg fém tartóvázat, melyet erős és igényes vászonnal, a
tetővel megegyező cseréppel vagy üveggel fedhetünk. Kerüljük a
polikarbonát és bitumenes fedéseket mert nem természetesek és
végső soron mi érezzük majd magunkat kellemetlenül alatta.
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MELLÉKÉPÜLETEK, GAZDASÁGI ÉPÜLETEK
Telkünk, kertünk elengedhetetlen kiegészítői a tárolási funkciókat
tartalmazó melléképületek és egyéb építmények. Az elmúlt
évtizedekben épült lakóházak lezárt, kész kompozíciók és nem
adnak lehetőséget a szerves bővítésre. A jó minőségű épített
környezet kialakítása ezért megkívánja, hogy a melléképületek
létesítésénél is színvonalas eszköztárat alkalmazzunk.
Telepítésénél kerüljük a telek első részét, apró épületeink ne
szoruljanak be a lakóházak közé. Így nem csak a használhatóságuk
nehézkes, de a beépítés ritmusát is megbontják. Tömege
semmiképp ne nőjön házunk fölé, hiszen ekkor már látványában is a
gazdasági funkció dominál. A házunkkal azonos megjelenés és az
attól eltérő, de ízlésesen formált épület egyaránt elfogadható.
Melléképületeink épülhetnek fából hiszen ez hagyományos és
természetes megoldás. Kerüljük az előregyártott, lemez vagy
betonfalú épületeket és ügyeljünk színezésük összhangjára. Ha
mindezeket figyelembe vesszük, melléképületeink nem szégyellni
való, hanem míves alkotások lesznek.
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KERÍTÉSEK
A kerítés építése egyidős a vagyonvédelemmel. A
kézikönyvnek nem célja állást foglalni e módszer
hatékonyságát illetően, de a kerítések településképi hatásait
nem hagyhatja figyelmen kívül.
Mályiban teljesen áttört és a részben áttört kerítések a
jellemzőek. A részben áttört kerítéseket oszlopok tagolják, az
oszlopok közötti lábazatra kerül a kerítésbetét. A lábazat
anyaga jellemzően beton, amely nyers felületként vagy kővel,
csempével burkoltan jelenik meg. A betétek anyaga
hagyományosan a deszka, mely a tartósság érdekében
festett. Az újabb kerítések egyszerű dróthálóból vagy
kovácsolt vasból készültek, melyeket sok esetben
kovácsoltvas korona egészít ki, tesz díszessé A kerítéshez
hasonló megjelenésű kapuzat tartozik, mely kiskapuból, és
nagykapuból áll. A kiskapu a személybejáratot, a nagykapu a
gépkocsi behajtást szolgálja. A kerítés magassága általában
nem haladja meg az 1,5-1,6 métert, még épp lehetővé téve a
kertbe való betekintést, növényeink megcsodálását,
beszélgetést a járókelőkkel.
Mályiban szerencsére számtalan szép és jó példát találni az
igényesen megfogalmazott kerítésre.
Új kerítés építése esetében előnyben kell részesíteni az áttört
kerítéseket.
Oszlopos kerítés építését úgy célszerű kivitelezni, hogy
maximum egyharmada lábazat, kétharmada áttört rész
legyen. Nem javasolt a lábazat csempével, vágott kővel,
történő burkolása, a hagyományos beton és természetes
kőanyag sokkal szebb és plasztikusabb megjelenést ad. A
mező lehetőleg fából vagy kovácsolt vasból készüljön, egyedi
minták bátran alkalmazhatóak. Különösen előnyös, ha a
kerítésünk anyag- és színhasználata a házzal összhangban
kerül megválasztásra, ilyen módon könnyen megteremthető
az összhang. Az előregyártott elemekből készült (beton,
cserepes lemez, hullámpala, stb.) utcai kerítésként történő
felhasználását mellőzzük. Mályi arculatához nem illik az utcai
telekhatárra kifeszített drótháló sem.
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A kapuk anyaghasználata tekintetében lehetőleg igazodjunk a
kerítéshez, kerüljük azok hivalkodó hangsúlyozását. A kapuk lábazat
vonalába eső alsó része általában tömör kialakítású, alkalmas
visszafogott díszítések elhelyezésére. A kerítés vonalából
kiemelkedő kapuzat, áthajtó építése nem szerencsés, mert
megbontja a kellemes vonalvezetést.
Kerítésünkbe egyre több apró műtárgy beépítése szükséges: a
csengőt, a kamerát, a postaládát, a gáz és villanyóra számlálólapját
mindenképp süllyesszük a kerítés síkjába. Ha a kerítéssel együtt
kukatárolót, autóbeállót vagy más kerti építményt is építünk,
ügyeljünk azok egységes megjelenésére.
Kerülendők az átláthatatlanul magas, a teljes magasságban
áttörésmentes és a lemezből készült kerítések. Belátás és zaj ellen
inkább növényzettel történő takarást alkalmazzunk. Ne feledjük:
kerítésünk mentális jeleket is közvetít, melyek nyitottságot vagy
bizalmatlanságot, bezárkózást is sugallhatnak. Egyértelműen
mutatja a közösséghez való viszonyunkat!
A kerten belüli, kertek közötti kerítéseket feltétlenül tegyük
átláthatóvá, takarási igény esetén kizárólag növényzetet
alkalmazzunk! A telekhatáron álló kerítés kialakítását illetően
feltétlenül egyeztessünk szomszédunkkal, elkerülve az esetleges
későbbi vitákat. Végül ne feledjük: a régi épület fala, a megmaradt
építőanyag vagy az oldalára állított utánfutónk nem kerítés.
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KERTEK
A kert az épített környezet része, közvetlen életterünk szabadtérre kiterjesztett
közege, amely akkor tölti be szerepét, ha harmonikus egységet képez az
épülettel, amelyhez kapcsolódik. Talán nem véletlen a „kertes ház” és „családi
ház” szóösszetételek szinoním használata!
Kertalakítás során ügyelnünk kell arra, hogy az épület és a kert stílusa,
hangulata harmóniában legyen. Elsődlegesen tehát az épület stílusához,
üzenetéhez, közvetített érzetéhez illeszkedő kertépítészeti megoldások
alkalmazása javasolt.
Mályi történeti településrészén karakteresen eltérő méretű telkek a jellemzők. A
nagyméretű telkek még őrzik a hajdani porták szerkezetét, fennmaradt
melléképületeik az egykori gazdálkodási formák hagyatékai. A hajdani porták
egykor három funkcionális övezetre tagozódtak, a lakóház övezetére, ami
magában foglalta az elő- és oldalkertet, a gazdasági övezetre, ahol az állattartó
épületek (ólak, istállók) és a terménytárolás épületei, a magtárak helyezkedtek
el, valamint a kert övezetére, ahol a zöldség és gyümölcstermesztés történt.
Mára az állattartás jórészt megszűnt, a kertek kialakításának hagyományát
azonban díszkert-pihenőkert haszonkert, vagy díszkert -haszonkert
felosztásban érdemes megtartani. Ugyanakkor a kisméretű, néha az épületnél
alig nagyobb telkeken nem tudott kialakulni jellegzetes tagozódás. Ezeken a
telkeken csak pihenőkert kialakítása lehet a cél. A település újabb részein a
tömbosztás mérnöki munka eredménye, itt a telekméretek hasonlóan a
kertvárosi mintának megfelelő 700-1000 m2 méretűek, egy tömbbön belül
egyformák. Itt elsősorban pihenőkertet tudunk kialakítani, a haszonvétel csupán
néhány gyümölcsfa vagy egy-egy hobby jelleggel fenntartott ágyás lehet.
A szemlélő számára telkünk láthatóbb része az elő-, ill. oldalkert lehet, amely
ilyen tekintetben nem csak védelmi, hanem díszítő szerepet is ellát. Díszes,
gondozott előkertünkben nem csak saját magunk, hanem az arra tévedők is
gyönyörködhetnek, jó benyomást kelthetünk, és nem utolsó sorban
hozzájárulhatunk utcánk, településünk szép arculatához. Érdemes olyan
növényfajokat telepíteni, amelyek nem csak virágukkal, hanem levelükkel,
termésükkel is díszítenek, így majdnem egész évben színesíthetik udvarunkat.
Lehetőség szerint a helyi természeti adottságokhoz és hagyományokhoz,
meglévő növényzethez illeszkedő fajokat válasszunk Az előkertbe legfeljebb
1,20 m magas cserjék és lágyszárúak telepítése javasolt. Sövények közül a
lombhullatóakat részesítsük előnyben, magasságuk ne érje el az 1,50 m
magasságot.
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Az oldalkertek mérete és használhatósága a telek és az épület
szélességének a függvényében változó lehet. Keskeny előkertekben az
árnyékolást jól tűrő tűlevelű fajok, vagy egynyári trópusi növények
ültetése célszerű. Ha oldalkertünk szélesebb, változatos növénykultúrák
elhelyezésére nyújt lehetőséget. Mivel az utcáról az oldalkert még látszik,
célszerű a díszítő funkció elsődlegességét megőrizni. Az esetlegesen
lefektetett burkolat kontúrjai igazodjanak az épület sarokpontjaihoz,
legyen magas esztétikai minőségű és vízáteresztő.
A hátsó kert az utcáról általában nem látható, intimebb kertrész
kialakítására ad lehetőséget. Helyes járunk el, ha kertünk intenzíven
használt részét itt alakítjuk ki. Megfér itt a terasz, a játszókert, a kerti
konyha és étkező egyaránt. Kialakításánál ügyeljünk a napos és
árnyékos részek megteremtésére. Alacsonyabb, illetve középmagas
díszfák, gyümölcsfák ültetése javasolt, és bölcs döntés a meglévő fák
megtartása is, hiszen szélvédő és árnyékoló hatásuk azonnal
érvényesül. A fajtaválasztásnál ragaszkodjunk a hazai környezeti
viszonyokhoz alkalmazkodott hagyományos fajtákhoz, kerüljük a drága
és sok gondozást igénylő különlegességeket. Ha a telekhatár közelében
szeretnénk bokrokat, fákat ültetni vagy magasabb sövényt telepíteni,
mindenképpen egyeztessünk szomszédainkkal és tartsuk meg az
ajánlott ültetési távolságot. Ha a közelben kertet vagy gyümölcsöst
művelnek, egyeztessünk a telepíteni kívánt fajokról, mert egyesek a
haszonnövények számára veszélyes fertőzéseket hordozhatnak.
A kerti építményeket javasolt a főépülettel azonos építőanyagokból,
azzal
harmonizálva
készíteni.
Törekedjünk
a
természetes
anyaghasználatra, részesítsük előnyben a kő, fa, tégla anyagokat. A fa
átmenetet képez az épített és természeti környezet között; díszítő,
árnyékoló és takaró célú építményeinket (pergola, lugas, fatároló, stb.)
elsősorban ebből készítsük. Kő, tégla a nagy mechanikai
igénybevételnek kitett elemek (támfal, lépcső, kemence) létesítésénél
ajánlott. Ha elkerülhetetlen fémvázas szerkezetek kialakítása, annak
növényzettel való befuttatása javasolt. Műanyagot csak kivételes
esetben, elbontható és áthelyezhető játszóeszközök esetén
alkalmazzunk.
A burkolatok közül lehetőleg könnyen felújítható, vízáteresztő
burkolatokat alkalmazzunk. A kevésbé használt részeken dekoratív, régi
téglából alakíthatunk ki járófelületet. A szegélyeket azonos hangulatú
anyagból alakítsuk ki.
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Ha konyhakertet művelünk, ügyeljünk a vegyszerhasználat
korlátozására, mert azzal szomszédainkat is veszélyeztetjük. A
helyesen megválasztott növénytársítások, az ültetési távolság és
a javasolt művelési mód megtartása nemcsak az egészséges
élelmiszerhez segít hozzá, de színpompássá is teszi kertünket.
Gyümölcsösünket rendszeresen kaszáljuk, hogy a rágcsálók ne
tudjanak megtelepedni.
A kertvárosi kertekben a haszonállatok tartása nem javasolt, mert
nem tudunk a lakóházaktól elegendő távolságot tartani, a bűz és a
fertőzésveszély állandó viták forrása lesz szomszédainkkal. Ha
mégis ragaszkodunk hozzá, csak aprójószágot tartsunk, a lehető
legtávolabb a lakóházaktól és rendszeresen gondoskodjunk a
takarításról, fertőtlenítésről. Jó, ha a baromfiudvart takartan
alakítjuk ki.
A kert egyes részeit alacsonyabb, magasabb növényfajokkal
választhatjuk el, de elfogadható az egyes részek átlátható
kerítéssel történő leválasztása is.
Ha telkünkön gazdasági tevékenységet is végzünk, mindenképp
takart helyen tegyük. Egy gépműhely, fűrészüzem nem méltó a
lakókörnyezet esztétikájához és szomszédainkat is zavarhatja. A
kézműves tevékenység ellenben bemutatásra méltó és
környezetünket gazdagító látvány.

RÉSZLETEK
Házunk, kertünk, kerítésünk apró részletei a mikrokörnyezet
formálásának fontos elemei. Egy egyedi ereszvég, házszámtábla,
faragott végű oszlop vagy bármi más részlet kiemeli épületünk
egyediségét. Tervezésük, elhelyezésük általában nem igényli
szakember közreműködését, mégis nagyban hozzájárulnak
ahhoz, hogy házunkat személyre szabjuk, igazán a mi
otthonunkká tegyük. Házunk ékszereit igényesen és
odafigyeléssel válasszuk meg, vagy barkácsoljunk az alkotás
örömével!
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Az átalakuló történeti karakterű településrészre vonatkozó ajánlások
TELEPÍTÉS:

Követendő példa

Kerülendő példa

A beépítési módot a telek és az építési hely viszonya
határozza meg. Az átalakuló történeti településrészen
a lakóépületek, családi házak jellemzően oldalhatáron
álló beépítési móddal épültek. Az organikus
településszerkezet miatt, ami az úthálózat szabálytalan
voltát eredményezi, az épületek telepítése a telkek
északi, ill. vagy keleti, vagy nyugati oldalhatárát követi.
Sok helyen az utcák kanyarulatai miatt szabálytalan,
fűrészfogas beépítés jött létre.
Követendő a kialakult utcakép előkertjeinek mértéke és
a jellemző beépítési mód, amit egyébként a helyi
építési szabályzat is meghatároz. Amennyiben
azonban telkünk hossztengelye nem merőleges az
utcára, elfogadható az előkert változó szélessége.
Ezen túl különösen ügyeljünk a terepalakítás általános
ajánlásokban megfogalmazott szempontjaira is.
MAGASSÁG
Az építménymagasságot tekintve a történeti
településrész utcái változatosak, ahol az épületek
jellemzően 1 vagy 2 szintesek, esetenként tetőtérrel.
Egy-egy épület jelentősen eltér a környezetüktől, nem
illeszkedik sem a hagyományos beépítéshez, sem az
utcaképhez.
A meglévő épületek közé épülő új épületet úgy kell
megtervezni, hogy a környező (szomszédos) épületek
magasságához igazodjanak, illeszkedjenek az
utcaképbe. Ha az illeszkedés bizonytalan, vagy a
szomszédos épületek eltérő magasságúak, maradjunk
a földszint, földszint + tetőtér magasságnál.
A túl magas épületek nem illeszthetőek be Mályi
történeti településrészébe.
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Követendő példa

Kerülendő példa

TETŐHAJLÁSSZÖG
Mályi történeti településrészen a családi
házak tetőhajlásszöge közel azonos.
A meglévő épületek közé épülő új
házaknak hasonló tetőhajlásszöggel kell
épülniük, mint a környezetükben
lévőknek. Kerülendőek a túl magas, ill. a
túl
alacsony
hajlásszögű
tető
kialakítások,
mivel
azok
nem
illeszthetőek Mályi átalakuló történeti
településrészének utcaképébe.
Kerülendőek a lapostetős megoldások
is.
TETŐFORMA
Mályi
átalakuló
történeti
településrészében
a
tetőformák
változatosak.
Az új épületek esetében a tetőformát a
szomszédos
épületek
figyelembe
vételével kell megválasztani, hogy
illeszkedjen az utcaképbe. Lapostetős
megoldás kerülendő. A nagy tömegű
tetők
átépítése
során
összetett
tömegképzésű,
összességében
kisebbnek ható tetők is kialakíthatóak.
Helyesen járunk el, ha a hagyományos
tömegképzést idéző, utcára merőleges
kontyolt tetőrészt is kialakítunk. Kerüljük
a tető síkjából kiemelkedő „kutyaól”
ablakok
alkalmazását
és
más
tetőfelépítmények,
tornyok
alkalmazását mert nem tekinthetőek a
környezetbe illeszkedőnek .
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Vegyes kertvárosias karakterű településrészre vonatkozó ajánlások
TELEPÍTÉS:

Követendő példa

Kerülendő példa

A beépítési módot a telek és az építési hely viszonya
határozza meg. A vegyes kertvárosias karakterű
településrészen a lakóépületek, családi házak
jellemzően oldalhatáron álló beépítési móddal épültek.
Ezen településrész úthálózata geometrikus elvek
szerint alakult, így a kialakult tömbszerkezet szabályos.
A szabályos tömbökben közel azonos méretű téglalap
alakú telkek sorakoznak kertvárosias jellegű
beépítéssel. Az épületek telepítése a telkek északi, ill.
vagy keleti, vagy nyugati oldalhatárát követi.
Követendő a kialakult utcakép előkertjeinek mértéke és
a jellemző beépítési mód, amit egyébként a helyi
építési szabályzat is meghatároz. A telkek szabályos
geometriájúak, ezért az épületeket az utcavonallal
párhuzamosan kell elhelyezni.
MAGASSÁG
Az
építménymagasságot
tekintve
a
vegyes
kertvárosias településrész utcái változatosak, ahol az
épületek jellemzően 1 vagy 2 szintesek, esetenként
tetőtérrel. Egy-egy épület jelentősen eltér a
környezetüktől, nem illeszkedik sem a hagyományos
beépítéshez, sem az utcaképhez.
A meglévő épületek közé épülő új épületet úgy kell
megtervezni, hogy a környező (szomszédos) épületek
magasságához igazodjanak, illeszkedjenek az
utcaképbe. Ha az illeszkedés bizonytalan, vagy a
szomszédos épületek eltérő magasságúak, maradjunk
a földszint, földszint + tetőtér magasságnál. Az
egységes
beépítésű
utcaszakaszok
esetében
illeszkedni kell a kialakult épület-tömeghez.
A túl magas épületek nem illeszthetőek be Mályi
vegyes kertvárosias településrészébe.
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Követendő példa

Kerülendő példa

TETŐHAJLÁSSZÖG
Mályi
vegyes
kertvárosias
településrészen a családi házak
tetőhajlásszöge közel azonos.
A meglévő épületek közé épülő új
házaknak hasonló tetőhajlásszöggel kell
épülniük, mint a környezetükben
lévőknek. Kerülendőek a túl magas, ill. a
túl
alacsony
hajlásszögű
tető
kialakítások,
mivel
azok
nem
illeszthetőek Mályi vegyes kertvárosias
településrészének utcaképébe.
Kerülendőek a lapostetős megoldások
is
TETŐFORMA
Mályi
vegyes
kertvárosias
településrészében
a
tetőformák
változatosak.
Az új épületek esetében a tetőformát a
szomszédos
épületek
figyelembe
vételével kell megválasztani, hogy
illeszkedjen az utcaképbe. Lapostetős
megoldás kerülendő. A nagy tömegű
tetők
átépítése
során
összetett
tömegképzésű,
összességében
kisebbnek ható tetők is kialakíthatóak.
Helyesen járunk el, ha az utcával
párhuzamos, maximum egy szint magas
tetősíkok kialakítására törekszünk. Az
utcai fronton lehetőleg kerüljük a tető
síkjából kiemelkedő „kutyaól” ablakok
alkalmazását és más tetőfelépítmények,
tornyok
alkalmazását
mert
nem
tekinthetőek
a
környezetbe
illeszkedőnek
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Nyeregtetős kertvárosias karakterű településrészre vonatkozó ajánlások
TELEPÍTÉS:

Követendő példa

Kerülendő példa

A beépítési módot a telek és az építési hely viszonya
határozza meg. A nyeregtetős kertvárosias karakterű
településrészen a lakóépületek, családi házak
jellemzően oldalhatáron álló beépítési móddal épültek.
Ezen településrész úthálózata geometrikus elvek
szerint alakult, így a kialakult tömbszerkezet szabályos.
A szabályos tömbökben közel azonos méretű téglalap
alakú telkek sorakoznak kertvárosias jellegű
beépítéssel. Az épületek telepítése a telkek északi, ill.
vagy keleti, vagy nyugati oldalhatárát követi.
Követendő a kialakult utcakép előkertjeinek mértéke és
a jellemző beépítési mód, amit egyébként a helyi
építési szabályzat is meghatároz. A telkek szabályos
geometriájúak, ezért az épületeket az utcavonallal
párhuzamosan kell elhelyezni.
MAGASSÁG
A nyeregtetős kertvárosias településrész utcái
egységesek, ahol az épületek jellemzően 1 szintesek,
esetenként tetőtérrel. A beépítés közel egy időben
történt, az utcakép egységes.
A meglévő épületek közé épülő új épületet úgy kell
megtervezni, hogy a környező (szomszédos) épületek
magasságához igazodjanak, illeszkedjenek az
utcaképbe.
A
nyeregtetős
kertvárosias
településrészben csak földszint, földszint + tetőtér
magasságú, egyszerű tömegformáűlású épületek
építhetőek.
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Követendő példa

Kerülendő példa

TETŐHAJLÁSSZÖG
Mályi
nyeregtetős
kertvárosias
településrészén
a
családi
házak
tetőhajlásszöge azonos.
A meglévő épületek közé épülő új házaknak
hasonló tetőhajlásszöggel kell épülniük,
mint
a
környezetükben
lévőknek.
Kerülendőek a túl magas, ill. a túl alacsony
hajlásszögű tető kialakítások, mivel azok
nem illeszthetőek Mályi nyeregtetős
kertvárosias
településrészének
utcaképébe.
Kerülendőek a lapostetős megoldások is.
TETŐFORMA
Mályi
nyeregtetős
kertvárosias
településrészében
a
tetőformák
egységesen kelet-nyugat, ritkábban északdél gerincirányú nyeregtetők, tömbönként
egységesen.
Ebben a környezetben könnyen lehet
nagyobb
tömegű
igényes,
modern
épületeket létrehozni. Az új épületek
esetében a tetőformát a tömbben kialakult
gerincirány figyelembe vételével, egyszerű
nyeregtetőként kell megvalósítani, hogy
illeszkedjen az utcaképbe. Lapostetős
megoldás
kerülendő.
Az
egyszerű,
egységes tömegkialakítás megbontása
nem illeszkedik a nyeregtetős kertvárosias
településrész utcaképébe, ezért kerülendő.
A tető síkjából kiemelkedő „kutyaól” ablakok
és
más
tetőfelépítmények,
tornyok
alkalmazása zavaróan hat az utcaképre,
ezért ebben a településrészben nem
megengedhető.
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Kisvárosias karakterű településrészre vonatkozó ajánlások
TELEPÍTÉS:

Követendő példa

Kerülendő példa

A kisvárosias karakterű településrészen a régebbi
lakóépületek úszótelkes beépítéssel kerültek elhelyezésre,
azaz közterület veszi őket körül, az épületekhez nem
tartozik önálló elkeríthető telekrész. Ezen a területen új
épület építése nem kívánatos, a rendelkezésre álló területen
a tűztávolságok és a benapozás előírásai csak nagyon
nehezen lennének betarthatóak.
Az újabb társasházak jellemzően szabadonálló álló
beépítési
móddal
épültek,
a
homlokzatképzés
szempontjából elkülönített lakások azonban zárt sorú hatást
keltenek. Esetenként a „házsor” vonala megtörik, a
következő épület előrébb vagy hátrébb helyezkedik el. Új
épület építése esetén követendő a kialakult utcakép
előkertjeinek mértéke és a jellemző beépítési mód, amit
egyébként a helyi építési szabályzat is meghatároz. A telkek
szabályos geometriájúak, ezért az épületeket az
utcavonallal párhuzamosan kell elhelyezni.
A kisvárosias karakterű településrészen újabb épületek,
lakások építése nem prognosztizálható, itt elsősporban a
felújítások, átalakítások során kell kiemelt figyelemmel lenni
az illeszkedés megtartására. Garázs, fedett terasz vagy
más, az egységes beépítést megbontó tömegű építmény az
utca felőli oldalon semmiképp se kerüljön elhelyezésre.
MAGASSÁG
A kisvárosias településrész utcái egységesek, ahol a
régebbi épületek földszint + 2 emelet magasak, az újabbak
földszint + tetőteresek. A beépítés mindkét területen egy
időben történt, az utcakép egységes.
A meglévő épületek felújítása, átalakítása során semmiképp
se építsünk újabb emeletet vagy emeljük meg a tetőt! Az
ilyen átalakítás nemcsak az utcaképre hat rombolóan, de
szerkezeti problémákat is felvet.
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Követendő példa

Kerülendő példa

TETŐFORMA
Mályi kisvárosias településrészében a
tetőformák egységesen az utcavonallal
párhuzamos
oromzatos
lezárású
sátortetők.
Társasházi lakások esetén különös
felelősségünk van az épület, illetve az
utcakép
egységességének
megőrzésében. Felújítás során sem a
tető magassága, sem hajlásszöge nem
módosítható, különösen nem egy-egy
önálló
lakás
esetében.
Tetőfelépítmények az utca felőli oldalon
újonnan nem helyezhetőek el.
KERÍTÉSEK
Mályi kisvárosias településrészén, az
önálló telkes beépítésű társasházak
esetén alacsony épített kerítések vagy
sövények a jellemzőek. A településkép
egységessége,
rendezettsége
szempontjából
az
egységes
magasságot megbontó, túl magas,
illetve tömör kerítések létesítése nem
kívánatos. Lakásunk egyediségének
hangsúlyozása
fontos,
de
az
anyaghasználat és a színezés terén is
legyünk mértéktartóak.
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„Mediterrán” karakterű településrészre vonatkozó ajánlások
TELEPÍTÉS:

Kerülendő példa

Követendő példa

A beépítési módot a telek és az építési hely viszonya
határozza meg. A „mediterrán” karakterű településrészen
a lakóépületek, családi házak – tekintve hogy újonnan
beépíthető területekről van szó - oldalhatáron álló és
szabadonálló beépítési móddal egyaránt elhelyezhetőek,
amennyiben a telek szélessége ezt lehetővé teszi.
Az előkert mélységét a helyi építési szabályzat határozza
meg, de ezen felül is törekedni kell az egységes beépítési
vonal létrehozására.. A telkek szabályos geometriájúak,
ezért az épületeket az utcavonallal párhuzamosan kell
elhelyezni.
MAGASSÁG
A „mediterrán” településrészen a helyi építési szabályzat
jellemzően a földszint, földszint +tetőtér magasságú
beépítést preferálja. Ennél magasabb épület csak
különleges tetőformával vagy más egyedi építészeti
megoldással építhető, amennyiben illeszkedni tud a
szabályzatban meghatározott paraméterek szerint
kialakuló utcaképhez.
A”mediterrán” településrészen megengedett, nagy
alapterület esetén kívánatos az összetett tömegformálás.
TETŐHAJLÁSSZÖG
Mályi „mediterrán” településrészén a családi házak
tetőhajlásszöge a hagyományostól eltérően alacsonyabb
lehet, 25-30° az elvárt érték. Lapostetős épület építése is
elfogadható, amennyiben a változatos tagolású és a rá
illeszthető tetősík hasonló hajlásszöget eredményezne.
Kerülendőek az ennél magasabb hajásszögű tetők, mivel
túl magas épület-tömeget eredményeznének, így nem
illeszthetőek Mályi „mediterrán” településrészének
utcaképébe.
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Kerülendő példa

Követendő példa

TETŐFORMA
Mályi „mediterrán” településrészében a
tetőformák változatosak lehetnek, sőt a
jellemzően nagy alapterület miatt kívánatos
a tagolás
Ebben a környezetben könnyen lehet
igényes, modern épületeket létrehozni.
Kerüljük azonban a tető síkjából kiálló
felépítményeket, mert azok sem a széles
épületeket fedő alacsony hajlásszögű
tetőkhöz, sem a „mediterrán” településrész
kialakuló utcaképéhez nem illeszkednek.
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Gazdasági jellegű településrészre vonatkozó ajánlások
TELEPÍTÉS:
A gazdasági jellegű területen álló épületek
szabadonálló
beépítési
móddal
épültek,
jellemzően telepszerűen elhelyezve. Ezt a fajta
beépítési módot elsősorban a körbejárhatóság és
az épületek bővíthetősége jellemzi. Új épület
építése esetén követendő a jellemző beépítési
mód, amit egyébként a szabályozási terv és a
helyi építési szabályzat is meghatároz. A meglévő,
eltérő telepítési módú épületek felújíthatóak,
megtarthatóak.

Követendő példa

Kerülendő példa

MAGASSÁG
A
gazdasági
jellegű
területek
épületei
építménymagasság tekintetében változatosnak
mondhatók. A 4-8 méter magas csarnoképületek
között akár 20 méter magasságot is elérő
technológiai építmények állnak.
A meglévő épületek közé épülő új épületet úgy kell
megtervezni, hogy a környező (szomszédos)
épületek magasságához igazodjanak. A túl magas
vagy nagy tömegű épületek nem illeszthetőek be
Mályi gazdasági jellegű településrészébe.
TETŐFORMA
Mályi gazdasági jellegű településrészén az
egyszerű tetőformák uralkodnak, döntően a
nyeregtetős forma a jellemző. Az új épületek
esetében a tetőformát ennek figyelembe vételével
kell megválasztani, hogy illeszkedjen a meglévő
épületállományhoz.
Lapostetős
megoldás
kerülendő csak a túl nagy gerincmagasságot
eredményező
épületszélesség
esetében
fogadható el.
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Követendő példa

Kerülendő példa

ANYAGHASZNÁLAT, SZÍNEZÉS
A gazdasági jellegű településrész esetében
hagyományosan falazott, újabban lemezzel
burkolt
csarnokszerkezetű
épületek
a
jellemzőek.
Mivel
az
épületek,
építmények
anyaghasználatát
elsősorban
az
előregyárthatóság és könnyű szerelhetőség
határozza meg, megjelenésüket elsősorban a
jól
megválasztott
színezéssel
lehet
ízlésesebbé, könnyedebbé tenni.
Törekedjünk az egységes anyaghasználatra,
mert a nagy tömegű épületek esetén a több
anyag
alkalmazása
inkább
a
tervszerűtlenséget,
a
barkács
jelleget
sugározza..
A csarnokszerkezetek színezése ma már
változatos színskálából választható. Mivel
nagy tömegű, messziről látható épületekről van
szó, törekedjünk a légies és természetközeli
színek alkalmazására. Javasolt a fehér és
annak közeli árnyalatai, a halványszürke és a
pasztellzöld. A természetbe simuló színek
alkalmazása harmónikus egységet képez a
tájjal.
Új tetőzet kialakításánál a fémlemez fedések
elfogadhatóak, a műanyag és hullámpala
fedések
azonban
kerülendők,
mert
településkép romboló hatásúak.
Kerülendő a homlokzaton megjelenő reklám
célú falfestés, kivéve az épület funkcióját vagy
a cég nevét tartalmazó, kis felületű információs
táblát.
Technológiai célú építményeinknél kerüljük a
rozsdásodó anyagok és a kezeletlen felületek
alkalmazását.
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NYÍLÁSZÁRÓK
A gazdasági jellegű épületeknél jellemző a nyílás nélküli
falazat vagy a tömör, tűzgátló ajtók és a magasan futó
ablaksávok alkalmazása. Előnyösen hat a településképre,
ha iroda vagy bemutató funkciót helyezünk az utcai
oldalra,
hiszen
ezek
magasabb
minőségű
homlokzatkialakítást igényelnek. A gazdasági jellegű
településrészen nagy ablakok, kirakatok, függönyfalak is
elfogadhatóak.
KERÍTÉSEK KIALAKÍTÁSA

Követendő példa

Kerülendő példa

Mályi gazdasági jellegű településrészén a kerítések
egyszerű, előregyártott rendszerű, gyorsan telepíthető
megoldással készültek. Új kerítés építése esetében
kizárólag áttört kerítést létesítsünk. Tömör lábazat
kialakítása kerülendő. A kerítések mint reklámhordozók
használata szintén kerülendő, mert rendkívül károsan
hatnak a településképre.
TELEKHASZNÁLAT
A gazdasági jellegű településrészen a telek gazdasági
célú használata elvitathatatlan. A helyi építési szabályzat
azonban előírja a kötelezően létesítendő zöldfelület
minimumát. Igyekezzünk ezt a telkünk utcáról látható
részén megvalósítani. Ültessünk gyorsan növő, nagy
lombkoronájú várostűrő fákat, amelyek a takaráson túl a
szél erejét is megtörik, ezáltal csökkentve a porképződést.
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Üdülőterületi karakterű településrészre vonatkozó ajánlások
TELEPÍTÉS:
Az üdülőterületi településrészen álló nagy,
többegységes üdülők szabadonálló beépítési
móddal épültek, telepszerűen elhelyezve. Ezt a fajta
beépítési módot elsősorban a körbejárhatóság és
az épületek bővíthetősége jellemzi. Új üdülőépület
építése esetén követendő a jellemző beépítési mód.
Az egyéni üdülők beépítési módja a beépítés
sűrűsége
miatt
nehezen
meghatározható.
Lényegében minden megoldással találkozunk,
azonban az oldalkertek szélessége meglehetősen
csekély Új épület építése esetén törekedjünk az
oldalhatáron álló beépítés alkalmazására, hogy
legalább az egyik oldalon teljes értékű homlokzatot
lehessen létrehozni. Az ikres beépítési móddal
kiépült tömbökben azonban ehhez az adottsághoz
szükséges igazodni, hiszen így teremthető meg az
egységes hatású, rendezett utcakép.
Előkertek tekintetében illeszkedjünk a kialakult
mélységhez, hiszen azt jellemzően a számunkra is
fontos tájolás és a vízparthoz való kapcsolat
alakította ki.
MAGASSÁG
Az
üdülőterületi
településrész
épületei
építménymagasság
tekintetében
viszonylag
egységesek. A földszint, földszint + tetőtér
magasságú épületek azonban nagyon közel állnak
egymáshoz, így az apró magasságbeli eltérések is
hullámzó, változatos utcaképet eredményeznek.
A meglévő épületek közé épülő új épületet úgy kell
megtervezni, hogy a környező (szomszédos)
épületek magasságához igazodjanak. A túl magas
vagy aránytalan tömegű épületek nem illeszthetőek
be Mályi üdülőterületi településrészébe. Emeletes
épület építése elfogadhatatlan.

Követendő példa

Kerülendő példa

Építészeti útmutató |77

Követendő példa

Kerülendő példa

TETŐFORMA
Mályi
üdülőterületi
településrészén
a
tetőformák is változatosak. Lapostetős és
nyeregtetős megoldások a jellemzőek, utóbbit
azonban a tetőtér jobb kihasználhatósága
érdekében gyakran meredek hajlásszöggel
vagy manzárdszerűen építették. Az új épületek
esetében a tetőformát ennek figyelembe
vételével kell megválasztani, hogy illeszkedjen
a meglévő épületállományhoz. Lapostetős
megoldás kerülendő, magastető esetében
pedig a hagyományosan 40-45° hajlásszögű
egyszerű tömegformálású, utcára merőleges
gerincű nyeregtetők fogadhatóak el. A
tetőfelépítmények kerülendőek. A keskeny
épületszélességre és a preferált tetőformára
való tekintettel a tetőtér beépítése nem
javasolt.
NYÍLÁSZÁRÓK
A kisebb tömegű épületekhez kisebb
nyílászárók illenek. Természetes igény a fény
beengedése, az 1,5 m2 felületet meghaladó
üvegfelületek létesítését azonban korlátozzuk
a terasz felőli oldalra. A javasolt méret mellett
az ablakok osztása nem szükséges. A bejárati
ajtót lehetőleg ne helyezzük közvetlenül a
főhomlokzatra,
mert
megbontja
annak
egységes kialakítását.
Anyaghasználat tekintetében elsősorban a
kiegészítő
szellőzést
nem
igénylő,
természetes fa nyílászárók ajánlhatóak, ma
már kiemelkedő hőtechnikai tulajdonságokkal
is elérhetőek.
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ANYAGHASZNÁLAT, SZÍNEZÉS
Az üdülőterületi jellegű településrész esetében
hagyományosan falazott technológiával épült
épületek találhatóak, néhány előregyártott
faházzal vegyesen.
Mind új épület építése, mind meglévő átalakítása
során
törekedjünk
az
egységes
anyaghasználatra, mert a kis tömegű épületek
esetén a túlzásba vitt változatosság túlzsúfolt,
giccses képet eredményezhet. Visszafogottan
alkalmazott, nyílászárókat keretező tagozatok
elfogadhatóak,
azon
túl
kerüljük
az
egyénieskedést. Az épületek megjelenését
elsősorban a jól megválasztott színezéssel lehet
ízlésesebbé, vonzóbbá tenni.
Színezés
tekintetében
megengedhető
a
változatosság, hiszen a vízparti üdülőterületek
esetén jellemzőek a világos, élénkebb színek.
Törekedjünk azonban a túlzások elkerülésére, a
túl „tömény” színek alkalmazása az alapvetően kis
tömegű épületeket is rikítóvá, látványában
zavaróvá teheti. A kiválasztott színből kérjünk
mintát és 1-1,5 m2 falfelületre felhordva döntsünk
véglegesen az alkalmazásáról. Ne feledjük, hogy
nyaralónk a szürke, ködös időben is a
településkép része, a trópusi tarkaság pedig
ilyenkor zavaró és ambivalens.
Új tetőzet kialakításánál a cserépfedés az elvárás,
a műanyag és hullámpala fedések kerülendők,
mert településkép romboló hatásúak.
Kerülendő a homlokzaton megjelenő reklám célú
falfestés, kivéve az épület funkcióját vagy a cég
nevét tartalmazó, kis felületű információs táblát.
Melléképületeinknél, csónaktároló állványainknál,
stégeinknél kerüljük a rozsdásodó anyagok és a
kezeletlen felületek alkalmazását.
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TERASZOK
Az
üdülőterületi
településrészen
lévőépületek
fontos
kiegészítői
a
nagyméretű teraszok, melyek az év egy
részében
a
belső
tér
meghosszabbításának tekinthetők.
Ha teraszt építünk, annak burkolata
legyen víz- és fagyálló, könnyen
tisztítható, megjelenése harmonizáljon az
épülettel. Ha utólag felmerül az állandó
vagy
időszakos
lefedés
igénye,
válasszunk minél karcsúbb szerkezetet:
fa, esetleg fém tartóvázat, melyet erős és
igényes vászonnal, a tetővel megegyező
cseréppel vagy üveggel fedhetünk.
Kerüljük a polikarbonát és bitumenes
fedéseket mert nem illeszthetőek az
üdülőterületi településrész karakterébe.
Mobil
árnyékoló
berendezéseket
(napernyő,
napvitorla,
stb.)
is
elhelyezhetünk.
Ezek
légiesebbé,
könnyedebbé
teszik
épületünk
megjelenését.
MELLÉKÉPÜLETEK.
Mályi üdülőterületi településrészén a kis
telekméretekre
való
tekintettel
melléképületek
elhelyezése
nem
jellemző. Ha mégis tárolóra van
szükségünk és az építési szabályok
megengedik
annak
létesítését,
semmiképp se a közterület felőli oldalon
helyezzük el, és korlátozódjunk a lehető
legkisebb, egyszerű de szépen kezelt fa
anyagú épület megvalósítására.
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KERÍTÉSEK KIALAKÍTÁSA
Mályi üdülőterületi településrészén a kerítések – a
lakóterületekhez hasonlóan - igényes kialakítású,
átlátható
magasságú,
jellemzően
áttört
szerkezetek.
Ennek
megfelelően
az
ott
megfogalmazott
ajánlások
figyelembevétele
javasolt.
KERTHASZNÁLAT
Az üdülőterületi településrészen a kerthasználat
kizárólag rekreációs célú lehet, díszkert vagy
pihenőkert alakítható ki. Rendszeresen végzett
zajos vagy bűzös tevékenység, vegyszerhasználat
a szomszédok közelsége miatt nem fogadható el.
Magasra növő lombos növények vagy örökzöldek
ültetésénél vegyük figyelembe azok árnyékoló
hatását
és
feltétlenül
egyeztessünk
szomszédainkkal. Tartózkodjunk a nagy tömegű,
feltűnő kerti építmények létesítésétől és a
fölöslegesen nagy felületek leburkolásától mert
azok rendkívüli módon felmelegedhetnek. Kertünk
hangulatos, dekoratív eleme lehet az igényesen
kialakított állványon elhelyezett csónakunk is.
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Zártkerti karakterű településrészre vonatkozó ajánlások
A zártkerti településrész Mályi egyik kiskertes övezete, ahol nagy,
összefüggő terület került parcellázásra és művelésbe adásra. Ma is
kedvelt terület és egyre gyakrabb az állandó kiköltözés. Ne feledjük
azonban, hogy a terület rendeltetése elsősorban nem lakó; legyünk
alázatosak a minket befogadó tájjal, igyekezzünk épületünket
beilleszteni a természeti környezetbe. A kézikönyv ajánlásai
elsősorban ezt a célt tartják szem előtt.

Követendő példa

Kerülendő példa

TELEPÍTÉS:
A zártkerti településrészen álló épületek beépítési módja nem
egységes. Új épület építése esetén törekedjünk az oldalhatáron álló
beépítés alkalmazására. Előkertek tekintetében a kézikönyv nem
fogalmaz meg ajánlást, hiszen nem célja a rendezett, belterületi
jellegű utcakép kialakítása.
MAGASSÁG
A zártkerti településrész épületei építménymagasság tekintetében
viszonylag egységesek: földszint, földszint + tetőtér magasságúak. Az
épületek tömege azonban erősen eltérő ezért rendezetlen utcaképet
eredményeznek
A meglévő épületek közé épülő új épületet úgy kell megtervezni, hogy
a környező épületek magasságához igazodjanak. A túl magas vagy
aránytalan tömegű épületek nem illeszthetőek be Mályi zártkerti
településrészébe. Emeletes épület építése elfogadhatatlan.
TETŐFORMA
Mályi zártkerti településrészén a tetőformák egységesnek
mondhatóak. Jellemzően egyszerű tömegű, oromfalas lezárású
nyeregtetők épültek. Az új épületek esetében a tetőformát ennek
figyelembe vételével kell megválasztani, hogy illeszkedjen a meglévő
épületállományhoz. Lapostetős megoldás kerülendő, magastető
esetében pedig a hagyományosan 40-45° hajlásszögű egyszerű
tömegformálású nyeregtetők fogadhatóak el. A tetőfelépítmények
kerülendőek. A funkcionális megkötésekre,a preferált tetőformára és
a tájképi hatásokra való tekintettel a tetőtér beépítése nem javasolt.
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Követendő példa

Kerülendő példa

ANYAGHASZNÁLAT, SZÍNEZÉS
A zártkerti településrészben hagyományosan falazott technológiával épült
épületek találhatóak, néhány előregyártott faházzal vegyesen.
Mind új épület építése, mind meglévő átalakítása során elvárás a természetes
anyaghasználat és az egyszerű homlokzatképzés. Javasolt a kő és a fa
használata, de elfogadható a vakolt felületképzés is. Az épületek
megjelenését elsősorban a tájba illeszthetőség szempontjainak kell
alárendelni.
Színezés tekintetében szintén a feltűnésmentesség a legfontosabb
szempont. Ha a vakolás, festés mellett döntünk, természetes árnyalatú
pasztell színeket alkalmazzunk, lehetőleg a szürke, a zöld vagy a terrakotta
különböző árnyalataiban.
Új tetőzet kialakításánál a cserépfedés (esetleg a fa)az elvárás, a műanyag
és hullámpala fedések kerülendők, mert tájkép romboló hatásúak.
Kerülendő a homlokzaton megjelenő felfestések, üzenetek.
Gazdasági épületeinknél kerüljük a rozsdásodó anyagok és a kezeletlen
felületek alkalmazását.
KERÍTÉSEK KIALAKÍTÁSA
Mályi zártkerti településrészén a kerítések – ha létesítésük feltétlenül
szükséges - egyszerű, előregyártott rendszerű, gyorsan telepíthető
megoldásúak legyenek. Kizárólag áttört kerítést létesítsünk, tömör lábazat
kialakítása kerülendő. A leginkább preferált a faoszlopos vadvédelmi kerítés.
A kerítések mint üzenet- és reklámhordozók használata szintén kerülendő,
mert rendkívül károsan hatnak a tájképre.
KERTHASZNÁLAT
A zártkerti településrészen lakóterületi értelemben vett kerthasználatról nem
beszélhetünk, hiszen az itt kiosztott telkek alapvetően kertművelésre lettek
szánva. Ennek megfelelően elsősorban konyhakerti kultúra vagy gyümölcsös
létesítése és fenntartása a javasolt. Szomszédainkkal egyeztetve elfogadható
a vegyszerhasználat is. Gyümölcsösünket rendszeresen kaszáljuk, hogy a
rágcsálók, apróvadak ne tudjanak megtelepedni.
Ha díszkert kialakítása mellett döntünk, a természetes állapothoz hasonló ún.
tájképi kertet létesítsünk, őshonos növényekkel, szándékoltan szabálytalan
kiültetéssel.
Bármely módon műveljük is telkünket, fontos a folyamatos gondozás, hiszen
azzal szomszédaink munkáját is megkönnyítjük.
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Külterületi karakterű településrészre vonatkozó ajánlások
A meglévő épületek egy része a domboldal
kisparcellás
mezőgazdasági
műveléséhez
kapcsolódó, kisebb gazdasági épület, melyek a
jellemző ligetes-gyümölcsös tájban nem okoznak
esztétikai konfliktust. Ezek esetében a zártkerti
területeknél megfogalmazottak az irányadóak.
Újabban
nagyobb
léptékű,
jellemzően
az
energetikához kapcsolódó üzemi létesítmények
jelentek meg a dombi tájban, melyek tájba illesztése
megoldandó feladat. Az épületek növényzettel történő
takarása nincs megoldva, így a szintén fátlan tájban
messziről látszanak, a tájkép meghatározó műszaki
jellegű elemei. Mind új épület építése, mind a
meglévők esetén javasolt a gyorsan növő, tömör
lombfelületű fákkal történő körbeültetés, ami az
épületek takarásán túl a szélmozgást is megtöri. Az új
épületek, kerítések kialakítására vonatkozóan a
gazdasági jellegű településrésznél megfogalmazottak
az irányadóak.
A belterülettől keletre fekvő külterületi részek
síkfekvésűek, nagytáblás szántóként hasznosítottak.
Itt épületek nem állnak. Új épület építése esetén
kizárólag
egyszerű
tömegformálású,
tartós
anyaghasználatú,
alacsony
tetőhajlásszögű
csarnoképületek építése a megengedett. Az
épületeket takaró fásítással kell körbevenni, a
megközelítést biztosító út mellett szintén kétoldali
fasor telepítése szükséges, melynek fenntartásáról,
szükség szerinti pótlásáról is gondoskodni kell.
A természeti vagy tájképi védelemmel érintett
területeken önálló reklámcélú építmény, illetve felszíni
elektromos vagy hírközlési szolgáltató vezeték,
építmény elhelyezése nem ajánlott.

Követendő példa

Kerülendő példa
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Utcák kialakítására vonatkozó ajánlások
A település utcáinak kialakítása meghatározó a
település megjelenésének megitélés során. A
településen élők ezeket a közlekedési tereket
használják nap, mint nap, az áthaladók leginkább
e vonalakon haladva alakítják ki a településről
alkotott képüket. A település úthálózata vezeti a
tekintetet, felfűzi a települést alkotó elemeket,
ezért harmonikus, egységes kialakítása fontos
feladat. Az utcakép megjelenésében az épített
környezeten túl a növényzet, zöldfelület is
főszereplő. A település épített környezetét a
növényzet kapcsolja a környező tájhoz, magas
esztétikai, környezeti jelentőségű. Az utcaképhez
a növényzeten kívül hozzátartoznak még a
különféle
közmű
létesítmények,
melyek
megnyilvánulhatnak
légvezetékek,
árkok,
különböző
közmű
műtárgyak
formájában.
Kiegészítő, de fontos elemek az utcabútorok
(padok, szemetesek, virágládák, hirdető táblák,
stb.) és az útbaigazító és jelző táblák.
Az utcakép esztétikus megjelenésének fő feltétele
a rendezettség. Ennek érdekében a különböző
felületeket éles, kontúros határvonallal célszerű
elválasztani, amely egyúttal a használat jellege
szempontjából is jelzésértékű.
Az útburkolatot és a járdát, mint hálózati jellegű
elemet egységes szemléletben kell megtervezni.
A járófelületek kialakítása során törekedjünk a
járhatóságra, a tartósságra, a vízáteresztésre, a
javíthatóságra és az akadálymentességre
egyaránt. Kiselemes burkolat alkalmazása esetén
válasszuk
a
visszafogott,
semleges,
a
természethez leginkább illő színeket.
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A járda és a közút közötti utcakertek teremtenek
kapcsolatot a magántelkek és a közterület
között. Mályiban a háztulajdonosok gyakran
alakítják, gondozzák e területeket. Az egyéni
megoldások során ügyelnünk kell arra, hogy e
felületek
egymáshoz
is
illeszkedjenek,
változatosságukban
is
egységes
sávot
képezzenek. A lejtős területeken az utca és a
telek közötti szintkülönbség áthidalására
egyszerű részü vagy lépcsős, sziklakert szerű
kialakítás is javasolható. Alacsony, 50-80 cm-nél
magasabbra nem növő virág és cserjefajokat
alkalmazzunk.
Az
útkereszteződéseknél
különösen kerüljük szemmagasságban takaró
növényzet alkalmazását, mert biztosítani kell a
járművezetők számára biztonságos rálátás
lehetőségét.

Fontos e zöldfelületek folyamatos gondozása,
fenntartása is. Amennyiben ezt nem tudjuk
vállalni, elégedjünk meg a rendszeresen nyírt
fűvel. Kerüljük azonban a rendszeres parkolást,
a gyepfelület kitaposását.
Az utcakép kiemelten fontos elemei a fák,
fasorok. Mivel Mályi utcáinak döntő része
mérnöki tervezés eredménye, jellemzően elég
szélesek ahhoz hogy legalább egyoldali fasor
telepítését lehetővé tegyék. Ez a nyári
árnyékolás, a porszűrés és a településklíma
javítása szempontjából egyaránt kiemelt
jelentőségű. A tudatosan tervezett fasorok ezen
túl kiemelik a település útvonalait, irányítják a
tekintetet. A gazdasági jellegű településrészen
kiemelten fontos az egységes, várostűrő és nagy
zöldfelületet adó fasorok telepítése és
gondozása.

Kialakításukkor ügyelni kell arra, hogy egymástól
és a burkolt felületektől is megfelelő távolságban
legyenek. Vegyük figyelembe az ültetett faj
végleges, kifejlett példányainak a méretét.
Figyeljünk arra is, hogy később ne nőjenek bele
a
légvezetékekbe,
gyökérzetük
ne
veszélyeztesse a közművezetékeket, mert a
helyhiány miatt csonkolt fák látványa elkeserítő.
Elsősorban az őshonos fafajtákat alkalmazzunk,
tartózkodjunk
az
inváziós
fajoktól.
Gyümölcstermő fát csak akkor ültessünk, ha
rendszeresen tudunk róla gondoskodni, mert
nincs siralmasabb látvány az elsűrűsödött, beteg
vagy elszáradt fánál, a lehullott gyümölcs pedig
vonzza a darazsakat.

Amennyiben a fasorok telepítése vagy a hiányosságok pótlása nem egységes, szervezett akció keretében történik, bátran ültessünk a házunk elé a
fentiek figyelembevételével. Figyelnünk kell továbbá a kipusztult növényzet (fák, cserjék) pótlására, a fasorok egységességének megtartására.
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Az utak, járdák megfelelő vízelvezetése alapvető
a harmonikus településkép létrehozásához. A
csapadékvíz elvezetése Mályiban jellemzően
felszíni árkokban történik, melyek többségükben
burkolatlanok.
Rendszeres
gondozásuk,
kotrásuk
fontos
feladat.
Megengedhető
ugyanakkor vízkedvelő növényzettel történő
beültetésük
és
szikkasztóként
történő
üzemeltetésük.
Az árkok látványát nagyban meghatározzák az
egyes telkekhez vezető átjárók, hidak kiépítése,
ezért kulturált kialakításuk fontos feladat.
Betonozott kiépítésüket az átjáróknál kőburkolat
alkalmazásával tehetjük természetesebbé.

Az infrastruktúra hálózat elemeinek kiépítése
során külön figyelmet kell fordítani a
nyomvonalvezetésre, felszíni és felszín alatti
elemeinek utcaképbe illesztésére. Amennyiben
lehetőségünk van rá, válasszuk a felszín alatti
vezetéképítést és a műtárgyak növényzettel,
utcabútorral történő takarását. Hosszú távon a
légvezetékes hálózatok kiváltása legyen a
kitűzött cél.
A gazdasági jellegű településrészen kiemelten
fontos az egységes, várostűrő és nagy
zöldfelületet adó fasorok telepítése és
gondozása.
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Közterek, közparkok, közkertek kialakítására vonatkozó ajánlások
A települések fontos részét képezik a zöldterületek, a
zöldfelület rekreációs célú területei: a közparkok,
közterek és sport területek. A közösségi szabadterek
azok a találkozási pontok, ahol a településhez és a helyi
közösséghez tartozásunkat a természethez kapcsolódva
szabadabban élhetjük meg.
A települési közparkok tekintetében fontos elvárás, hogy
esztétikus megjelenésük mellett minőségi időtöltés,
minőségi helyszíneivé váljanak, hiszen egyúttal a
közösségi találkozás színterei is. A nem megfelelő tér
biztosítása rossz használathoz, a környezet gyors
leromlásához vezet. A parkoknak a jeles napokon kívül
biztosítani kell a pihenést, rekreációt, így erre alkalmas
utcabútorok, pihenőpadok kihelyezésére kell törekedni.
Új közterek, közparkok létesítésénél alapvető szükséglet
a megfelelő térformálás, térrendezés, melyhez
szakember segítségét célszerű igénybe venni. Egy jól
funkcionáló települési térnek átlátható a szerkezete,
kompozíciója és anyaghasználata illik az építészeti
környezethez
és
közlekedési
viszonyokhoz,
térhasználatot segítő és stílusos architektúrákkal,
berendezési tárgyakkal felszerelt, a teret használókat
szolgálja, kellemes a tartózkodásra, esztétikus a
látványa. A különböző funkciójú részek (pihenő, napozó,
játszókert) egyértelmű elválasztására kell törekedni.
Elengedhetetlen tartozékai a parkoknak az árnyékolásra
szolgáló építmények, a pihenőpadok, illetve a játszó- és
sporteszközök, újabban a szabadtéri sütő- főző
alkalmatosságok is. Az emlékművek környezetét
méltóságuknak megfelelő és a megemlékezéseknek
helyet adó burkolt felülettel kell ellátni. Térburkolatként
bátran alkalmazhatunk a hagyományos szürkétől eltérő,
meleg árnyalatú színeket is
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A növényfajok megválasztása és ültetése során
azok térigényét is figyelembe kell venni,
számolva
növekedésükkel,
egymásra
árnyékolásukkal. Kerüljük az inváziós fajok
ültetését, válasszunk őshonos növényeket. Jó,
ha a közparkok, közkertek az utcai zöldsávokkal
egységes zöldfelületi rendszert képeznek.
Az
egyéb
közhasználatú
zöldfelületek
(sportpálya, temető, intézményi kertek, stb. az
elsődleges funkció mellett szintén a fentiek
figyelembevétele
indokolt.
A
játszóterek
esetében kiemelten fontos a megfelelő
árnyékolás, a biztonságos játszóeszközök és a
sérülésmentes burkolatok alkalmazása. Kerüljük
azonban
a
nagy
összefüggő
felületű
gumiburkolatot,
inkább
gyepfelületeket
alkalmazzunk.
Bátran
kialakíthatunk
terepdombokat is. Kerüljük a mérgező növények
alkalmazását.

Az üdülőterületi településrészen a parti sáv és az
ahhoz
kapcsolódó
zöldfelületek
(parkoló,
sportpálya) kialakításánál elsőrendű szempont,
hogy a partfal stabilizálására szolgáló védműveket
a vízbe nyúló műtárgyakkal (stégek, teraszok)
egységesen alakítsuk ki. Kerüljük a rozsdásodó
vagy málló anyagok használatát. A parti sáv és a
sétány
között
törekedjünk
változatos
felületminőségek létrehozására (szabadstrand,
liget, vendéglátó teraszok) A növényválasztásnál a
víz közelsége legyen az elsődleges: a fák közül
elsősorban fűz, nyár és dió fajokat alkalmazzunk.
A burkolatok megválasztásánál ügyeljünk a
könnyű tisztíthatóságra, az állandóan napos
részeken
lehetőleg
világos
árnyalatokat
alkalmazzunk.
A csendesebb partszakaszokon hagyjunk sűrűbb
növényzetet, tegyük lehetővé a horgászok
„tanyáinak” létrehozását.

A kép nem Mályiban készült. Forrás:
http://tajepiteszek.hu/miskolctapolcaturisztikai-fejlesztese-ospark-megujitas

A kép nem Mályiban készült. Forrás:
http://turizmusonline.hu/belfold/cikk/uj_stegek
__nagyobb_terek__majusra_atalakul_a_fure
di_tagore_setany
A kép nem Mályiban készült. Forrás:
http://www.ngon.hu/hu/munka/exterior/mlsz_foci
palya_latvanyterv&v=1

A
kép
nem
Mályiban
készült.
Forrás:
http://epiteszforum.hu/jobb-lesz-mint-otthon
A
kép
nem
Mályiban
készült.
Forrás:
http://agardinapsugar.hu/wpcontent/uploads/2017/02/20160901_144232.jpg
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A kép nem Mályiban készült. Forrás: https://www.eszak.hu/megyei-korkep/2017/11/02/nagyszabasu-vizparti-fejlesztes-nyekladhazan.eszak
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Utcabútorokra vonatkozó ajánlások
Az utcabútorok kialakításánál fontos
szempont, hogy egységes stílusúak
legyenek, illeszkedjenek egymáshoz és
a közterületek jellegéhez is. Egyes
elemei, pl. a közvilágítási kandeláberek
akár az egész településen egyformák
lehetnek,
ez
rendezettséget
és
igényességet sugároz. Az egyedi, de a
többihez
tervezetten
illeszkedő
utcabútorok ugyanakkor a település
„névjegyévé” is válhatnak. A klasszikus
és bárhol alkalmazható fa anyagú
berendezések mellett Mályiban a modern
vonalú
fém
és
üveg
anyagú
berendezések is elfogadhatóak. A nem
használt, romos közterületi elemeket.
javasolt elbontani és helyüket rendezni.
A közösség által kihelyezett utcabútorok
– buszmegálló, információs tábla, stb. mellett magunk is gazdagíthatjuk az
utcaképet egy ízléses virágládával,
házunk előtti paddal vagy épp egy egyéni
postaládával.
A nyaralóhelynek fontos szezonális
elemei a pavilonok, teraszok. Ügyeljünk
az egységes megjelenésre, az igényes
anyag- és színhasználatra. Árnyékolásra
pergolákat
vagy
vászon
anyagot
használjunk. Speciális utcabútorzati
elemek a kerékpár és csónaktárolók,
igyekezzük
megjelenésükben
egységessé tenni őket.
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Reklámok, feliratok, információs táblák kialakítására vonatkozó ajánlások
A kedvező településkép formálásában nagy szerepet játszanak az épületeken,
közterületeken elhelyezett, reklám vagy tájékoztató tartalmú üzenetek. A reklámnak ugyan
természete a feltűnés, mégis próbáljunk ízléses és mértéktartó megoldásokat alkalmazni,
ezzel igényességünket és a közösség iránti elkötelezettségünket hangsúlyozva.
Üzletünk vagy szolgáltatásunk népszerűsítésére lehetőséget nyújtanak az épülethez
illeszkedő formában megfogalmazott cégérek. Igényes anyaghasználat, ötletes forma,
plasztikus betűhasználat mellett önmagukban is figyelemfelkeltőek. Az épületre rögzített
feliratok esetében kerüljük a hordozófelület használatát, a betűket és ábrákat egyenként
fessük vagy rögzítsük a homlokzatra. Fontos, hogy színükben, tagolásukban illeszkedjenek
az épülethez, megvilágítást pedig csak akkor alkalmazzunk, ha csakugyan fontos az
éjszakai észlelhetőség; vakító, villódzó fények azonban ekkor sem alkalmazhatók. Az
épületek, tűzfalak, falfelületek rikító és nagy felületet elfedő festése Mályiban
elfogadhatatlan. A több üzletet, szolgáltatást tartalmazó épületek információhordozó
berendezéseinél elvárás az egységes, harmonikus megjelenés.
A kerítések reklám- és információ célú felhasználása elfogadható, de ügyeljünk arra, hogy
ne takarja ki a teljes kerítésmezőt és közvetlenül szomszédos mezőket se használjunk fel.
Egy ingatlanon lehetőleg csak egy berendezést helyezzünk el! A kerítés mögött előkertben
elhelyezett hirdetőberendezések károsak az utcakép szempontjából és zavarhatják a
kilátást, ezért Mályiban kerülendőek.
Közterületen csak az önkormányzat által kihelyezett, rendeletben meghatározott
utcabútorokat használjuk reklámozásra. Az egyéb információhordozó berendezéseket
egységes magasságban és táblaméretben, a közlekedésbiztonság szempontjainak
maximális figyelembevételével, az Önkormányzat és az illetékes közútkezelő
hozzájárulásával helyezzük ki. Közlekedési táblák, kandeláberek felhasználása Mályiban
elfogadhatatlan.
A közterület fölé, kerítésre vagy homlokzatra kifeszített vászon vagy műanyag fóliák
(molinó) elhelyezése Mályiban nem elfogadható, kivéve a helyi rendezvényekről szóló
ideiglenes tájékoztatást.
A település bizonyos pontjain csoportos utcanév jelző táblák, fontosabb útbaigazító táblák
kihelyezése a településre érkező ismeretlenek részére nyújthat hasznos információkat. Az
utca elnevezések jelzésén kívül jelezhetjük a fontosabb intézmények, pl. Polgármesteri
Hivatal, Művelődési ház, könyvtár, iskola, óvoda, stb. elhelyezkedését, irányát is. A
kihelyezett utcanév és útbaigazító tábláknál a legfontosabb az egész településre nézve az
egységesség, mind stílus, mind anyaghasználat, mind színezés tekintetében.
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Egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó ajánlások
Napjainkban növekszik az igény a gépészeti eszközökkel
szabályozott lakásklíma megteremtésére. Ennek eszközei
a klímaberendezések, melyek azonban házunk, utcánk
megjelenésében zavaróan hatnak. Igyekezzünk őket a
hátsó, kert felőli homlokzatra helyezni, vagy a talaj
szintjére, növényzettel takartan. Társasházak esetén az
erkélyen történő elhelyezés, vagy a minden lakás
vonatkozásában egységesen megtervezett, takarást
biztosító építészeti elem mögé történő elrejtés az
elfogadható megoldás. A kondenzvíz kivezetésénél
kerüljük a homlokzaton való lecsorgást, mert hamar
elszínezheti, elcsúfíthatja.
A megújuló energiaforrások felhasználása egyre
népszerűbb és támogatandó jelenség. Ennek eszközei
lehetnek a napelemek, napkollektorok. Felszerelésüknél
azonban vegyük figyelembe az utcaképre gyakorolt
hatásukat, különösen a tükrözést. A tetősík kiválasztásánál
lehetőleg kerüljük az utcai oldalt. Amennyiben a tájolási
lehetőségek
mégis
ezt
indokolják,
lehetőleg
szimmetrikusan helyezzük el őket, egy sorban vagy egy
tömbben. Önálló tartószerkezettel is kivitelezhetőek, így
akár a telek végében vagy az oldalkertben is
elhelyezhetőek a tájolási lehetőségek és az árnyékoltság
függvényében.
A berendezések körébe sorolhatóak a szerelt kémények is,
amelyek jellemzően az épületen kívül, a homlokzathoz
rögzítve kerülnek elhelyezésre. Vitathatatlan előnyeik
mellett előnytelen az utcaképre, településképre gyakorolt
hatásuk, hiszen a családi házaktól alapvetően idegen a
fémszerkezetek alkalmazása. Igyekezzünk a kert felőli
oldalon elhelyezni őket, vagy kerámia elemes szerelt
kéményeket alkalmazzunk.
A biztonsági kamerák, mozgásérzékelők, reflektorok
biztonságérzetünket növelik. Igyekezzünk azonban minél
rejtettebb helyre felszerelni őket: az eresz alá, az ajtó fölé.
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Fények, világítás
A település éjszakai arcának varázslatos és elengedhetetlen
kellékei a fények; a közvilágításon túl lámpák gyúlnak az
ablakokban a kertekben, sőt télen gyakran épületeinket is
fényfüzérekkel dekoráljuk. A fényárban úszó településről azonban
soha nem láthatjuk a tejút szépségét vagy a halványabb csillagok
fényét. Káros hatással van ezen túl településünk klímájára és
megzavarja az élőlények biológiai ritmusát, sőt a légifolyosók felett
a repülésbiztonságra is hatással van!. A tudományosan
„fényszennyezésnek” hívott jelenséget – a Bükki Nemzeti Park
Igazgatóságának iránymutatása alapján – az alábbi módokon
javasolt csökkenteni:
El kell kerülni a hideg fehér fényű világítást, amely 500
nanométernél rövidebb hullámhosszúságú fényt tartalmaz. Ennek
megfelelően 3000 K alatti érték javasolt a kültéri világítás
színhőmérsékletére.
A világítótestek ernyőzése olyan legyen, hogy a fényt oda irányítsa,
ahol arra szükség van. Megfelelő ernyőzés esetén a kibocsájtott
fényt nem látjuk közvetlenül. A megfelelően irányított fény nem jut
a gyalogosok, járművezetők szemébe, az épületek ablakai felé
vagy éppen az égbolt irányába. A fényeknek – még a díszvilágítás
esetén is – lefelé kell irányulniuk. Így például a talajszintbe épített
fényvetőket, melyek felfelé sugároznak, el kell kerülni.
Az utcákat, amennyire csak lehet egyenletesen, és amennyire csak
lehet alacsony intenzitással világítsuk meg: vidéki utakon a 0,3
cd/m2 fénysűrűség elegendő, amely kb. 4 lux megvilágítással
elérhető. Ez az EU útvilágítási szabványoknak (EN13201)
megfelelő legalacsonyabb útosztály. Az EU szabványok gyakran
erősebb megvilágítást ajánlanak, mint ami jelenleg a legtöbb
európai településen megvalósult.
Igazítsák a kültéri világítást a tényleges használat idejéhez. Este
10 óra, vagy éjfél után jóval kevesebb fényre van szükség, ennek
megfelelően a közvilágítás fénye csökkenthető. A megvilágítási
szintek akár 50-80%-os csökkentése is lehetséges. A nem közcélú
világítást teljesen ki kell kapcsolni, ha nincs arra közvetlen szükség

A kép nem Mályiban készült. Forrás: http://www.ilst.hu/reference/halozatiled-kozvilagitas

A kép nem Mályiban készült. Forrás: http://bnpi.hu/hir/logopalyazat-bukkicsillagosegbolt-park-1736.html
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Településkép szempontjából kiemelt területekre vonatkozó további ajánlások
DOMBOLDAL
A terep alakítása kerülendő, csupán a biztonságos alapozáshoz
szükséges mértékben avatkozzunk be.
A telepítés során tartsuk meg a kialakult előkerti méreteket, de ne
építkezzünk annál hátrébb – a domboldalban álló épület „uralja” a
tájat, nem illeszkedik sem a tájba, sem az utcaképbe.
Mályi építészeti arculata elsősorban kertvárosias jelleget tükröz, a
domboldalban azonban elfogadható a hagyományos parasztházat
idéző arány és homlokzatképzés.
Melléképületeinket igyekezzünk minél közelebb építeni a
lakóházhoz, a tömbbelsőben semmiképp ne álljon nagy tömegű
vagy „barkács” építmény.
A kerítés kialakítása során kerüljük az íves, tereppel párhuzamos
vagy a lejtést más módon hangsúlyozó megoldást; az egyszerű
lépcsőzés a legelegánsabb.
ÜDÜLŐTELEP
A telepítés módja legyen szabadonálló, hiszen a nagy épületek
körüljárhatósága fontos, továbbá minden oldalon homlokzatot
képezhetünk – a magas tűzfalak létesítése kerülendő. Amennyiben
elkerülhetetlen, javasolt a növényzettel való futtatás.
Tetőforma tekintetében az alacsony, max. 40 ° hajlásszög és a
lapostető egyaránt elfogadható. Magas hajlásszögű, manzárd vagy
más módon kialakított hangsúlyos tetőforma a nagy tömegű
üdülőépületeknél kerülendő.
A homlokzatokon törekedjünk a nyílászárók szabályos kiosztására,
egységes színezésére és anyaghasználatára. Eltérő megoldás
kizárólag építész szakmai ajánlásával, esztétikailag megtervezett
módon készüljön.
Az erkélyek tekintetében szintén a szimmetria vagy a tervezett
asszimetria az elfogadható.
A teraszok bútorzata, korlátai, árnyékolói, esetleges növényzete az
épülettel harmonizáló, igényes megoldás legyen elhelyezésük
rendezett.
Szponzorok, termékajánlók a bútorzat részeként megtervezett
hordozó felületekre valók, kerüljük az ötletszerű elhelyezést.
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Településkép szempontjából kiemelt útvonalakra vonatkozó további ajánlások
FŐ UTCA
Mályi főútja átépülőben van. Az újabb épületek egységesen
előkerttel épületek, azzal a céllal hogy a beépítés vonala
egységessé váljon. Az új épületek építése esetén ezért elvárás az
5 méter mély előkerti méret megtartása. Lakóház esetén ültethető
itt zajvédő és porfogó növényzet, üzlethez, szolgáltatáshoz pedig
parkoló létesíthető. Vegyük számításba, hogy a Fő utca
szélességébe már egyik sem fér el. Az utca keleti oldalán mélyebb
előkert is létesíthető, ha a tájolás és a kertkapcsolat megkívánja.
A szabályozási terv lehetővé teszi a 7,5 m. magas –
földszint+emelet+tetőtér épületek építését. Ha a telkünk túl
keskeny, csak nehezen használható és az utcaképben is
előnytelen megjelenésű „csőházat” tudunk építeni. Igyekezzünk
kellően széles telket választani, vagy a szomszédos telket is
megvásárolni. Mindenképpen konzultáljunk tervezővel, már a telek
megvásárlása előtt.
Tetőforma tekintetében elsősorban az utcával párhuzamos gerincű
nyeregtető, merőleges gerinc esetén konytyolt tetőfelület az
elvárás. Meglévő sátortető felújítható, tömege megtartható. A
Függőleges oromfal nem illik Mályi Fő útjának építészeti
arculatába. Összetett tetőforma és tömegformálás nem illeszthető
a Fő utca arculatába.
Kerítésünk kialakítása során fokozottan ügyeljünk az ízléses
formálásra és a minőségi anyaghasználatra.
A közterületen törekedjünk legalább egy oldali fasor létesítésére,
járdák tekintetében az egységes burkolatra és a kerékpársáv
forgalomtechnikai eszközökkel történő esztétikus kiemelésére.
Fontos továbbá az egységes és nívós közvilágítási kandeláberek
használata.
Reklámelhelyezés szempontjából a Fő utca fokozattan terhelt, az
ott megfogalmazott ajánlások figyelembevétele, megtartása
különösen indokolt. A nagy felületű, rikító, ötletszerűen elhelyezett
reklámok tönkreteszik a Fő utca arculatát, Mályihoz méltatlanok.

SZÉCHENYI UTCA
Nem igényel további ajánlásokat.
PARTI SÉTÁNY
Az ajánlások a közparkokra vonatkozó
fejezetben kerültek mefogalmazásra.
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Településkép szempontjából kiemelt zöldterületekre vonatkozó további ajánlások
A közparkoknál megfogalmazott általános ajánlásokon túl –
méretüknél fogva – több funkciót hordozó, nagyobb zöldfelületi
fedettséggel bíró, külünleges tájépítészeti elemekkel gazdagított,
településrészeket összekapcsoló, egyedileg formált tájképi
jelentőségű zöldterületek alakíthatóak ki. A Hejő-patak menti
sávban a víz mint szervező elem és látványosság kihasználása
ajánlott. Kerttervező igénybevétele feltétlenül indokolt.

A
kép
nem
Mályiban
készült.
http://veszpreminfo.hu/record/fricska-bisztro

Forrás:

A jobb oldali képek nem Mályiban készültek. Forrás:
https://index.hu/urbanista/2017/04/09/budapest_fejlesztes_batthy
any_ter_bakats_ter_podmaniczky_ter_szilas_patak_rakos_patak
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JÓ PÉLDÁK BEMUTATÁSA

Intézményi épületek
A közelmúltban felújított Óvoda épülete. A
környező családi házakhoz illeszkedő
egyszerű tömeg és tetőforma, az
árnyékok tudatos használata és igényes
részletképzés jellemzi. Modern, de nem
hivalkodó épület, amely egyyértelműen
jelzi a közfunkciót de nem kíván kitűnni
környezetéből. Vidám de összességében
nem harsány színhasználata elsősorban
az üdülőtelepen követendő példa.
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A közelmúltban felújított Egészségház
épülete.
Az
óvódához
hasonló
jellemzőkkel
bír,
színés
anyaghasználata azonban elegáns és
időtlen. Az épület előtti közkert
kialakítása mintaértékű.
A Polgármesteri Hivatal szintén a
közelmúltban esett át a felújításon. A
nagy felületű, egyszínű homlokzat
elegáns elemekkel (előtető, falitérkép)
lett tagolva. Az épület előtt szintén
közkert kialakítására nyílik lehetőség.

Követendő példák |99

Hagyományos épületekhez illeszkedő családi házak
ELSŐSORBAN AZ ÁTALAKULÓ TÖRTÉNETI KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZBEN AJÁNLOTT
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Példaszerűen felújított „kockaházak”
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Tömegében átalakított kockaházak
A
kép
nem
Mályiban készült.
Forrás:
http://szaklista.hu/b
udapest/epitoiparitervezes-esszervezes/kjtepiteszstudio-kft

A kép nem Mályiban készült. Forrás:
https://index.hu/urbanista/2014/08/13/mihez_lehet_kezdeni_egy_kicsi_kockahazzal_olvasonk_szentendren_ezt_csinalta_vele/
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Példaszerűen felújított nyeregtetős családi házak
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Új építésű nyeregtetős családi házak
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A „mediterrán” karakterű településrészre ajánlott családi házak
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Egyéb, környezetükbe illeszkedő egyedi családi házak
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Felújított társasházak és részleteik
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Üdülőépületek
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Üzemi, ipari épületek
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Zártkerti épületek

A képek nem Mályiban készültek. Forrás:
http://portushome.hu/rooms/room-1-copy-17-2/

A
kép
nem
Mályiban
készült.
http://meonline.hu/en/archivum/rejtett-oko-praxis//

Forrás:
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