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1 Bevezető 

 
A település történeti értékeinek hordozói: a telkek 
és utcák hálózata; a beépített lakóterületek és a nagy 
zöldterületek; a lakóházak külső-belső formája, a 
felhasznált építőanyagok, díszítések; a természeti táj és az 
ember alkotta világ; a gyönyörű Kastély-sziget, vagy a 
kedves Császta; a Bódva folyó mind-mind Edelény egyedi 
ismertetőjegyei. 
 
A településképi arculati kézikönyv és az erre alapuló 
településképi rendelet többek azokat a védelmi elveket 
ülteti át a gyakorlatba, amit betartva értékeinket 
megőrizhetjük az utánunk jövőknek. Magyarországon az 
örökségvédelem a helyi közösségek feladata, ám minden 
terv, védelmi stratégia annyit ér, amennyit a helyben lakók 
megvalósítanak belőle. Éppen ezért fontos, hogy minél 
több helyi lakos vegyen részt Edelény építészeti és 
természeti értékeinek megőrzésében, alakításában, mert 
csak így biztosítható a hosszú távú védelem és fejlődés. 
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2 Edelény településtörténete 

 
 
 

 
 

Edelény településtörténete, legalábbis az itt elterülő födrajzi 

helyé az alsó-paleolitikum időszakával egyidős. 2,5 millió évtől 
130 ezer évig találtak itt kőeszközöket a Kisakácosban, melynek 
korát 400-200 ezer év körülre tették. Az újkőkor (neolitikum i.e. 
5200 – i.e. 2500) emberének nyomát több helyen is megtalálták 
a város területén. Legjelentősebb az alföldi vonaldíszes kerámia 
kultúrájához tartozó bükki kultúra népének leletanyaga, melyet a 
derékegyházi dombon tártak fel, de találtak leleteket a 
bronzkorból, a vaskorból, valamint a kelták, a gepidák, a hunok 
és az avarok idejéből is. A honfoglalás és az államalapítás leletei 
a borsodi földváron kerültek elő. 

 

 

Edelény első okleveles említése 1299-ben arról szól, hogy Roland 
nándor Edelyn nevű helységben tartotta Borsod vármegye 
közgyűlését. 

A vármegye névadó várát, Borsodot egy 1219-ből fennmaradt 
okleveles említésből ismerjük, melyben a várnagyot, a 
börtönőröket és a várhoz tartozó fakvakat (Múcsony, Berente) 
ismerhetjük meg.  
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A vármegyét Szent István király alapította, valószínűleg Örsúr 

nemzetség földjein. Központja és névadója Borsod földvára volt, 
ami nevét első ispánjáról, Borsról kaphatta. A vármegye területe 
a XIV. század elejére alakult ki, és 600 éven át szinte változatlan 
maradt. Lakói főként magyarok voltak, de a X-XI. század 
fordulóján a besenyők, 100 évvel később az úzok települtek erre 
a vidékre. Innen származhat Szirmabesenyő és Ózd település 
neve. 
 
A vármegye egyházközségei az Egri püspükséghez tartoztak, akik 
a XI-XII. században több kolostort is alapítottak Százdon, 
Boldván, Kácson, Tapolcán, Bélháromkúton. A tatárjárás vetett 
véget ennek a virágzó időszaknak. A muhi csata Borsod megye 
területén zajlott, ezért több település teljesen kihalt. A második 
nehéz időszak a törökök idején volt 1687-ig. Később Borsod 
megye adott otthont a Rákóczi szabadságharc ónodi 
országgyűlésének. 1724-ben döntötték el, hogy Miskolc lesz a 
megye központja, de a megyeháza csak 100 év múlva készült el 
1825-27-ben. 
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Borsod várát 1263-ban, még mint 

működő várat említették, addig 1334-
ben mint elpusztult erősséget sorolták 
fel. A vár területe a korban megszokott 
méretnél (3-4 hektár) kisebb, 1,7 
hektár. A sáncok ma 5 méterrel 
emelkednek a vár központi területei 
fölé, eredeti magasságuk ennél 
valószínűleg több volt. A sánc szélessége 10 méter, alapját két 
sor kazetta alkotta, melyeket középen gerendákkal 
merevítettek. A kazettákat máglyarakás szerűen, gömbfákból 
építették, a közöttük lévő területet földdel döngölték. A sánc 
széle kifelé meredek, befelé rézsűs volt. Elképzelhető, hogy a 
sánc tetején sárral bevert vesszőfonatból készült palánk futott 
körbe. A bejárat valószínűleg a sánc déli részén nyílott. 

 

 

A vár belsejében egy kora Árpád-
kori települést tártak fel, kisméretű 
házakkal és szabadon álló 
kemencékkel. A település 
maradványai a sáncok alatt is 
megtalálhatóak, vagyis korábbiak a 
sáncoknál; így biztosan nem ezek 
a sáncok látták el a falu védelmét.  

Minden épületet vastag, vörösre égett 
agyagréteg fedett, ami a település tűz általi 
pusztulásának volt az eredménye. Az itt 
talált elszenesedett búza, árpa, köles és 
borsó magvak, a gyógynövényként 
gyűjtött zsálya és többféle gyümölcs 
magvai a népesség táplálkozására és 
életmódjára is enged következtetni. A 
kerámia tárgyak között nagy számban 

fordultak elő a Kárpát-medencében ritka bordásnyakú 
edények is, melyeknek a kutatók ősmagyar eredetét 
valószínűsítették. Kisebb mennyiségben fémtárgyak, bronzból 
készült ékszerek is előkerültek, melyekhez hasonlók máshol 
X. század közepéről fennmaradt köznépi temetőkben 
fordultak elő. 
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A vár északkeleti oldalán egy kőépület maradványai is 
előkerültek. Ez egy szabálytalan 5x5 méteres négyszög 
alaprajzú építmény, melynek falait 80 cm vastag agyagba 
ágyazott faragott kövekből építették. Ez feltehetőleg a 
település vezetőjének lakóháza lehetett. Az épület 
közelében, részben a sánc alatt 1993-ban egy templom 
romjai kerültek napvilágra. Edelény az 1334-ben 
megfizetett adójából ítélve akkoriban nagy településnek 
számított, Kaza, Szendrő és Szentpéter után a negyedik 
legnagyobb helyként tartották nyilván. A XIII. századi 
birtokosai Edelényi családként nevezték magukat, de a 
birtokosok között az Ákos nemzetségből valók is voltak.  

 

A XIV. század közepén királyi birtok volt, majd 1382-ben 
Nagy Lajos elcserélte. A XIV. század elején Szapolyai 
János volt a tulajdonos, de 1544-ben Bebek birtokként 
tartották nyilván. A város 1430-ban oppidumként került 
megnevezésre, ami arra utal, hogy mezővárosi rangban 
állt; 1437-ben pedig Rudabánya és Szendrő mellett 
vásáros helyként említették meg. A török seregek Eger 
ostromakor felégették a helységet, és 1576-ban puszta 
területként a szendrői várhoz csatolták. Később a szepesi 
kamara elzálogosította Rákóczi Zsigmondnak. A Rákóczi 
birtokosok közül I. Rákóczi György többször megfordult 
edelényi birtokán.  

 

 

 

 

A Bocskai felkelés híres csatája 1604-ben Edelény és Borsod alatt 
történt.   
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II.Rákóczi Ferenc 1700-ban L’Huillier Ferenc János császári és 
királyi kapitánynak zálogosította el Edelényt, aki annyira 
megkedvelte a helyet, hogy ide tette át székhelyét, és 1727-30 
között felépítette gyönyörű barokk kastélyát. Az építtető gróf 
halála után felesége, Marie-Madeleine de Saint-Croix 1730-ban 
fejezte be a kastélyt. A kastély fénykora (1730–1820) között volt. 
Az építtető Jean-François L’Huillier unokája, Ludmilla és az ő 
második férje, Esterházy István gróf idején végezték a 
legjelentősebb, máig fennmaradt átalakításokat a kastélyon és 
környezetében.   
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A kastélyban a grófi házaspár a Felső-Magyarországon 

foglalkoztatott vándorfestőt, az iglói Lieb Ferencet bízta 
meg hat szoba kifestésével. A legnagyobb összefüggő 
magyarországi rokokó falképek 1770-ben készültek el. 
Ludmilla halála után fiára, Dessewffy Ferencre szállt a 
birtok, akinek a nevéhez már nem fűződött egyetlen 
jelentősebb átalakítás sem a kastélyegyüttesen. Miután 
1820. február 14-én örökösök nélkül hunyt el, 
bekövetkezett mindaz, amit az ősei a XVIII. században 
mindvégig megpróbáltak megelőzni: a birtok és a kastély 
visszaszármazott a királyi kamarára, tehát az államra. 
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A német Szász–Coburg–Gotha hercegi családból származó 
Ferdinánd herceg, császári királyi altábornagy 1831-ben 
megvásárolta és hitbizománnyá alakította az edelényi uradalmat, 
majd 1845 előtt itt alapították meg az ország első cukorgyárát, 
birtokaikon pedig magas színvonalú mezőgazdasági 
tevékenységet folytattak. Edelény és a hozzácsatolt települések fő 
megélhetési forrása a mezőgazdaság volt a középkorban és a 
feudalizmus időszakában is. A mezőgazdasági munkán kívül 
jelentős szerepet játszott a település gazdaságában a hídvám és 
az első ízben 1564-ben említett, az uradalomhoz tartozó öt 
kerékre járó vízimalom, melyet sajnos az 1970-es években 
lebontottak. Borsodon is működött vízimalom. 

Gazdasági változás először 1838-ban történt, amikor a 

Coburgok cukorgyárat létesítettek. Az építéshez a téglát a 
Nagyvölgyben létesített téglagyárból biztosították. A gőzgépek 
fűtéséhez pedig a fa mellett helyben bányászott barnaszenet 
használtak. Az újabb gazdasági fellendülést a XIX. század végi és 
a XX. század eleji iparfejlesztés jelentette, melynek köszönhetően 
a vállalkozók közül egyre többen igyekeztek megszerezni az 
edelényi szénterület bányászati jogát.  
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1950-ben Edelényhez csatolták Borsod községet, 1963-
ban Finkét. Edelény 1968-ban kapta meg a városi rangot. 
1990 után a szénbánya bezárt, a szénbányákhoz vezető 
kisvasutat már csak a megmaradt kisvasúti híd jelzi.  

 
 
 
 
 

 

 
A mezőgazdasági termelőszövetkezetek megszüntek, így a 
városban élők nehéz helyzetbe kerültek. Az infrastruktúra és 
intézményi ellátottság jó a városban, de az új munkahelyek 
száma még kevés. Új lehetőséget a most létesítendő Ipari Park és 
a felújított Kastélysziget, a turizmus fejlesztése tartogat.  
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Az edelényi szőlőhegyek a Bódva jobb partján emelkednek: 

a Császta, amely áll a Nagy-hegyből (a Danszka oldallal), a 
Középső- és az Alsó-hegyből. A Császtától délre, az erdő alján 
fekszik a Kis-Császta. A Császta-szőlőhegy hagyományos 
bortermelőhely. A XVII. században a falucska elnéptelenedett és 
nem települt újra, határában 2 tó található, ami nem teljesen 
alkalmas horgászatra, azonban a környéknek újabb lehetőséget 
ad a turizmus kiaknázására. A közelmúltban építettek egy kilátót, 
ahonnan be lehet látni az egész környéket, jó időben a Tátra 
hegycsúcsait is lehet látni. 
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Borsod ősi településhely volt, határában, Derékegyházán 

kőkorszaki leletekre bukkanatak. A borsodi földvár a honfoglaló 
magyarok egyik hadászati központja volt egészen a tatárjárásig. 
Anonymus így írt róla: „És midőn így meggyökereztek vala, akkor 
köztanácsból és minden lakosok javaslatára Bursut, Bunger fiát, 
erős haddal kiküldték a lengyelek földje felé, hogy az ország 
határszéleit tekintse meg, és gátakkal erősítse meg egészen 
Turtur hegyéig, és alklamas helyen építsen várat az ország őrizete 
végett. Bursu pedig búcsút véve, szerencsésen megindula, és sok 
prasztot összegyűjtvén, a Bulda vize mellett várat építe, melyet 
azon nép Borsodnak nevezve, mivelhogy kicsiny vala..„ 
Oklevelekben Borsud, Borsad, Bursud néven említik. 
 

Finke településről a XIV. század elejéről található feljegyzés, 

amikor már községként nevezték meg. Boldogságos Szűz 
tiszteletére emelt egyháza pápai tizedet fizetett. A lajstromokban 
Fintha, Finka, Finke néven szerepelt. Valószínű, hogy kunok 
lakták. A XV. századig híres búcsújáróhely volt, Szendrő várához 
tartozott. Később több tulajdonosa lett, majd a törökök után a 
Miklós család birtokává vált. A földosztás után Sáppusztával 
együtt szépen fejlődött.   
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3 Örökségvédelem 
 

Régészeti védettségek 
Edelényben több kiemelten védett régészeti lelőhelyet 
tartanak nyilván, melyek közé a Borsodi földvár, 
Derékegyháza, és a Ludmilla dűlő tartoznak. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Országos mue̋mléki védelem 
Országos védelem alatt áll az edelényi L’ Hullier-Coburg kastély, 
a sírkápola, az edelényi és a borsodi református templom és a 
borsdi népi lakóház 
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Műemlékek	Edelényben	  
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Helyi egyedi védelemben részesített épületek, emlékművek, 

amelyek építészeti, építészettörténeti, esztétikai értéke az 
országos védelmet nem indokolja, de jellegük kifejezi a város 
múltjának sajátosságait, egyéni kultúráját, hagyományait, a 
település számára megőrizendő, védendő értéket képviselnek. 
Elsősorban a városrészekben még fellelhető népi építészeti 
emlékeket lenne jó egyedileg levédeni, amelyek még 
megmenthető állapotban vannak.  
 
 

Görög katolikus templom 
 
 

Lakóépületek 
Turay István lakóháza István kir. útja 61. 
Turay féle lakóház Pást u. 8. 
Váradi család lakóháza Császtai u. 31. 
M. Takács Lajos háza Borsodi u. 168. 
Berzi Tibor lakóháza Bors vezér útja 4. 
Németh Lajos lakóháza Árpád u. 21. 

 
Gazdasági épületek  
Volt erdészeti központ Miklós Gy. út 4. 
Magtár József Attila u. 

 
Épületrészletek 
Családsegítő központ István kir. útja 58. 
Miklós-Gömöry kastély Árpád u. 29. 
Volt kisegítő iskola Antal Gy. u. 3. 
Uradalmi pince és 
borház 

Császta - zártkert 

 
Középületek  
Kormányhivatal Borsodi út	26.	
Földhivatal István király útja 52./a 
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Helyi területi védelemre javasolt terület 
A régi településmagok utcavezetése, illetve az ugyancsak a 
természeti, domborzati adottságokhoz alkalmazkodva kialakult 
telekstruktúra védendő. Az István király útja melletti terület helyi 
védelere javasolt. 
 
 
 
Utcaképi védelem a Bors vezér útján és a Borsodi úton és az 
Antal György utcán végig javasolt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A Császta szőlőhegy és a pincesor, mint kulltúrtáj, helyi védelem 
alá helyezésre ajánlott. A bortermő vidék az edelényi hegyközség 
része. 
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A településközpontban a templom és szép polgári házak is 
fennmaradtak, melyek részleteikben is megőrzésre	méltók.	
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4 Településképi szempontból meghatározó 
területek 

 

Településképi követelményrendszer  
 
Edelény településképét a táji környezet határozza meg. A 
beépített területekre az egylakásos oldalhatáron álló 
előkertes beépítés jellemző. A lakóterületeken döntően 
földszintes, sátor- és nyeregtetős lakóépületek 
találunk. Az egykori önálló településrészek, falvak 
központjában fellehető a régi utcahálózat és 
telekstruktúra. Az 1980-90-es építésű házak jellemzően 
nyeregtetősek, beépített tetőtérrel. A legújabb házakon 
megfigyelhető az alacsonyabb hajlásszögű, mediterrán 
típusú tetőidom. Az új építési telkek a mai kor igényeinek 
megfelelően kerültek kimérésre, ahol kétlakásos 
lakóépületek is elhelyezhetőek.  
 
 
 
A meghatározó településképi területek lehatárolása 
alapvetően követi a szabályozási terv övezeti 
lehatárolásait.  
 
 

 
 
 
 
A helyi építési szabályzatban foglaltakon túlmenően a 
településképi rendeletbe foglalt területi építészeti előírásokat is 
figyelembe kell venni, és az új épületek építésekor, a meglevők 
átalakításakor, felújításakor, bővítésekor az ajánlásokat, jó 
példákat célszerű megfogadni, mert ezáltal biztosítható, hogy a 
helyi értékek az utókor számára is megőrzésre kerüljenek.  
 
Edelényben a Kastélysziget meghatározó építészeti emlék. 
Fontos, hogy az új építésű lakóépületek mindig az adott kor jó 
színvonalán, harmonikusan illeszkedjenek az utcaképhez.  
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Meghatározó településképi karakterek 
 
A beépítésre szánt területeken a lakóterületek 
dominálnak, éppen ezért a családiházas beépítés a 
meghatározó.  
 
A régi településrészeken a falusias, fésűs beépítési 
karaktert; az újabb beépítésű lakóterületeken az alacsony, 
kertvárosias karaktert különböztetjük meg.  
 
Az edelényi településközpontban megjelenik a 
kisvárosias, zártsorú beépítésű karakter, amibe a 
többszintes lakótelepek is beletartoznak. A 
településközponti részén találhatóak meg a városi 
intézmények és a városi szabadidő-, sportterületek is.  
 
A gazdasági-szolgáltató terület a lakóterületek szélén van. 
A speciális szőlőhegyi karakter a régi szőlőhegyeken és a 
Császtán alakult ki.  
 
A be nem építhető területeken jellemző a mezőgazdasági 
művelésű táj, valamint a vízparti-természeti karakter a 
Bódva mentén.  
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 4.1. Falusias karakter (fésűs beépítés) 

4.1.1. Településképi jellemzők 
 

FALUSIAS LAKÓTERÜLETI KARAKTER 
 
Edelény három faluból alakult ki, ezért a régi településrészeken a 
falusi életmód miatt (udvar /konyhakert /baromfiudvar 
/istálló/kert) hosszú telkeken az oldalhatáron álló, fésűs beépítés 
alakult ki. A település régi utca- és telekszerkezete a 
tömbbelsőkben nyitott új utcákkal módosították a 
településszerkezetet, de az odalhatáron álló beépítési mód 
jellemzően megmaradt. A házak zömmel az utcavonalra 
merőleges nyeregtetősek, a régebbi beépítések oromfalasak, a 
későbbiekben kontyoltak, az újabb építésű házak sátortetősek. 
Általában a lakóházak egy –vagy kétlakásosak, a telek beépítését 
az udvar oldalhatárán álló sorolt épülettömegek alkotják. A telek 
beépíthetősége miatt tömegük többségében tégalalap alaprajzra 
szerkesztett földszintes, magastetős épületek. Az utcákban 
elvétve emeletesházak, és tetőtérbeépítéses családiházak is 
találhatók. A magastető hajlásszöge 38-45 fok közötti, 
cserépfedésű; a régebbi házak hornyolt, vagy sajtolt 
agyagcseréppel, az újabbak betoncseréppel fedettek, de 
megjennek a pala és bitumenes zsindely fedések is.  
 
 

 
 
 
 
 
 
A homlokzatok vakoltak, díszítőelemként ablakkeretezés és 
egyszerű párkányhúzás látható, a festett sima vakolat és a 
színezett kőporos vakolat jellemző felületképzés; színeiben fehér, 
törtfehér, pasztellszínek. A lábazat kőből rakott, vagy lábazati 
vakolattal ellátott betonlábazat.  
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Az ereszcsatorna függőereszcsatorna. Edelényi sajátosság, 
hogy a csapadékvizet kivezetik az útra, illetve az útmenti 
árokba. Az ablakok faszerkezetűek, a korszerűsítések 
során megjelentek a műanyagnyílászárók.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A házak építési idejének megfelelően az álló, kisebb ablakokat 
kicserélték nagyobb háromosztásúakra, amiből jellemzően két 
utcai ablak van a homlokzaton. Edelényben sok helyen a 
lábazat fölött burkolólappal burkolt sáv található. 
 
 
Az épületek az utcavonalra épültek, a későbbi építkezéseknél 
minimális előkerteket írtak elő (1-2 méter), ami előtt utcai kerítés 
húzódik. A kerítések alacsony lábazatú, épített pilléres, áttört 
mezőkkel (fémpálcás, fémhálós, fabetétes) ellátottak. Néhány 
helyen téglából épített tömör kerítés van vakolt felülettel, tömör 
fa, vagy fém kétszárnyú nagykapuval, személybejáróval.  
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Régi 
háztípusok 
Edelényben. 
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A fésűs (falusias) beépítésben a meghatározó utcaképi 
ritmus betartása és a jellegzetes épülettömegek sorolása 
eredményez harmonikus településképet. Az utcába 
újonnan beépítésre kerülő lakóépületeknél ajánlott az 
utcavonalra merőleges nyeregtető 38-45 fokos kialakítása. 

 

 

 
Az új épületek 
elhelyezésénél a 
terepviszonyokat is 
figyelembe kell venni. A 
helyes telepítés, ha az épület 
a tereprézsűre tervezett, így 
nem gödörben, vagy 
dombon helyezkedik el a 
ház.  

 

 
 
Az utcai kerítés a lakóépülethez tartozik, és meghatározza az 
utcaképet. Akkor szép, ha stílusában és anyagában is illeszkedik 
a főépülethez, nem hivalkodó és nem is takarja el a homlokzatot. 
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A lakóterületen kisebb vállalkozásokat hirdető feliratok a 
kerítésen, vagy kapun, utcai homlokzati falon festett fémlemezen 
vagy nyomtatott formában jelennek meg. A kicsi előkertekben 
virágok, kisebb bokrok vannak. A kertekben a háztartások 
szükségleteinek kielégítésére folyik kertművelés. A régi utcák 
megőrizték a településszekezet főutcájának vonalát. A régebbi 
építésűek földszintesek, az újabbak tetőtérbeépítésesek, vagy 
kétszintesek. Az oromfalas nyeregtető, csonkakontyolt 
nyeregtetős, kontyolt nyeregtetős, sátortetős, manzardtetős 
épülettömegek sorakoznak. Az aszfaltozott utca melletti 
vízelvezető árkok helyén a kapubejárók kiszélesítésével 
parkolóhelyek keletkeztek, az útmenti sáv füvesített. Az utcákban 
légvezetékes elektromos áramellátás van; a vezetékes víz-, 
csatorna és gáz bekötések föld alatt érkeznek a telekhatárig. 

A három település sajátosságait érdemes megtartani. Mindenhol 
megmaradt az utcaszerkezet, településközpont. Megfontolandó 
egy-két régebbi lakóház helyi védelmét kezdeményezni. 
 
4.1.2. Ajánlások, jó példák 
 

 
Falusias karakterű településkép meghatározó területének 

építészeti előírásai 
 

Jellemző karakter elemek Településképi meghatározó 
terület 

Beépítés módja Oldalhatáron álló 
1 szint, max 2 szint vagy 
tetőtérbeépítés 
az udvaron oldalhatár mentén 
épített állattartó, vagy tároló 
helyiségek, hátsó udvarban 
fából készült góré, (pajta), 
füstölő, fészer, fóliasátor, 
melyek magassága 
alacsonyabb a főépületénél. 
 
Oszlopos, áttört mezős, 
nagykapuval és kiskapuval. 
 

Szintszám/legmagasabb 
pont 
Kerti építmények 
 
 
 
 
 
 
Kerítés 
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Növényzet 
 
 
 
 
 
 

Utcai füvesített terület, 1vagy 2 
fával, virágoskerttel; 
a kertekben háztáji 
gazdálkodás folyik.  
 
A régi településmagok 
utcaszerkezete megtartandó. 
Az épületek kialakítása a 
hagyományos magastetős, 
utcavonalra merőleges gerincű, 
vakolt falú, utcavonalon álló 
legyen.  
 
A házak előtti utcaszakaszon 
növényzet telepítése és 
gondozása javasolt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egyedi ajánlások 
 

 
  
  



Edelény Településképi Arculati Kézikönyve 

Archicon stúdió bt.  

2017. 

28	

4.2. Kertvárosi karakter (családiházas beépítés) 
4.2.1. Településképi jellemzők 

 
KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLETI KARAKTER 
 
Edelény új beépítésű családiházas területe a kertvárosias 
lakóterületi karakterbe tartozik. A telkek nagysága és ebből 
következően a beépítés módja is igen változatos. A tervezett 
lakóterületeken kiszabályozott telkek lehetővé teszik nagyobb 
házak (kétlakásos ikerház) elhelyezését is, de a szabadon álló 
beépítéstől az oldalhatáron álló beépítési módig találunk 
lakóházakat a városban. A látszólag különböző beépítési módok 
alapvetően a családiházas jelleget hordozzák, önálló telken 
állnak, viszonylag nagy zöldfelülettel rendelkeznek. A lakóterület 
hangulatát a közterületek gondozottsága, az utak szélessége, 
növényzettel való ellátottsága, a járdák állapota, a kerítések 
kialakítása, az előkertekbe ültetett növényzet látványa jobban 
befolyásolja, mint az épületeké, melyek az építés idejétől 

függően mutatják 
a kor divatos 

építészeti 
megformálásának 
jegyei.  
 
 
 

 
 
 
 
 
A tömegkialakítás igen változatos a mediterrán típustól a modern 
stílusúig található a lakóterületeken épület. Közös jellemzőjük az 
építési korszakra jellemző jó minőségű építőanyagok használata 
és a telekszélességéből eredően az épülettömegek léptékének 
hasonlósága. A zömében földszintes családiházas beépítésben 
megjelennek 1-2 szintes ikerházak is. Tetőfedésük változatos, a 
hajlásszögtől függően fémlemez, bitumenes zsindely, 
agyagcserép, betoncserépfedés, palafedés. Lapostetős épület nem 
jellemző, de az új beépítések között kedvelt; a mediterrán 25-35 
fokos tetők, illetve a hagyományos 38-42 fokos tetőhajlásszögek 
jelennek meg inkább. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



Edelény Településképi Arculati Kézikönyve 

Archicon stúdió bt.  

2017. 

29	

A homlokzatok 
egyszerű vakolt 
vagy kőporos 

vakolatúak, 
díszítés nem 
jellemző, az 

ablakkeretek 
kiemelése, 
oszlopok, 
bejáratok 

hangsúlyozása 
jelenik meg. A színek visszafogottak, világosak, a lábazat 
burkolt, vagy lábazatvakolattal ellátott, az ereszcsatorna - 
a modern tervezésű házak kivételével -, függőereszes 
kivitelezésű, sok esetben a tetőrendszer része. A régebbi 
lakóépületeken fa ablakok a jellemzőek, illetve a 
korszerűsítés során cseréjük megtörtént. Az ablakok 
korszerű hőszigetelt üvegezésű fa, vagy 
műanyagszerkezetek, a ház stílusához igazodó 
arányrendszerben. Az udvar felé nagyobb üvegezett 
felületek, teraszajtók nyílnak. Az utcai homlokzaton 
megjelennek a tömör garázskapuk, és a szép bejárati 
ajtók. A házak karakteréhez igazított nem tömör kerítések, 
jellemzően épített lábazat és kerítésoszlopok között fa 
nem tömör mezőkkel, de kovácsoltvas, fém pálcás, 
fémhálós kerítések is épültek.   
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A gépkocsik elhelyezése a telken belül történik, de a ház előtti 
parkolásra burkolt területet alakítanak ki. Az utcakép 
szempontjából fontos a bejárók szintjének és kialakításának 
összehangolása. Az egységes utcaképi megjelenéshez 
hozzátartozik, hogy az új épületek léptékükben és 
színvilágukban igazodjanak a nyugodt kertvárosias beépítéshez.   
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4.2.2. Ajánlások, jó példák 
 

 
Kertvárosias karakterű településkép meghatározó területének 

építészeti előírásai 
Jellemző karakter 
elemek 

Településképi meghatározó terület 

Beépítés módja Oldalhatáron vagy szabadon álló, 1 
szintes tetőtérbeépítéses,   
max 2 szintes/kétlakásos. 
Kerti terasz, nyitott-fedett tároló, kerti 
pavilon, úszómedence, ... stb,   
 
A garázs a főépülettömegben kerüljön 
elhelyezésre, lehetőleg ne az utcai 
főhomlokzaton. 
Lábazatos, oszlopos fém, vagy fa áttört 
kerítésmezővel, max. 2 méter 
magasságú legyen.  
 
Az előkertek és a kerítés előtti területek 
három szintű zöldfelülettel 
rendelkezzenek.  
 
 

Szintszám/ 
legmagasabb pont 
Kerti építmények 
 
 
 
 
 
Kerítés 

 

4.3. Kisvárosias településközponti karakter  
4.3.1. Településképi jellemzők 

 
 

KISVÁROSIAS KARAKTER 
 
Edelény településközpontjában a kisvárosias beépítésre 
jellemzően zártsorú beépítés alakult ki. A zártsorú utcakép a 
városiasodási folyamat első településképi megjelenése. A 
zömében még egyszintesek de a kastély felé 2-3 szintes 
lakóépületekké válnak. A településközpontban kaptak helyet az 
intézmények is: iskola, óvoda, művelődési ház, üzletek, 
templomok. A kisvárosi karaktert tükrözik az 1-2 emeletes 
sorházak és a 3-4 szintes lakótelepek melyek közterületi 
kialakítása, az épületek beépítése a kisvárosokra jellemző 
jegyeket hordozzák. A közintézmények tömegükben, 
léptékükben kitűnnek a családi házak közül. Az emeletes 
többlakásos házak a telek méretéből következően is nagyobb 
épülettömegek, mint a családiházas területen álló épületekéi. A 
kisvárosias területen a közintézmények 2-3 szintesek, akárcsak a 
többlakásos lakóparkok épületei. A legmagasabb pontok 
meghatározásakor a domborzati viszonyokat is érdemes 
figyelembe venni. Az intézmények között és az új építésű 
településközpontba tervezett épületek lapostetősek, vagy 
nagyobb fesztávú magastetős épületek. Tetőfedésük változatos.  
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A többlakásos lakóépületek építészeti kialakítása egyszerű, a 
közintézmények visszafogottan díszítettek, a homlokzati 
vakolatarchitektúra világosabb (törtfehér) színű, a falfelület közép 
tónusú pasztellszínű vagy sárga. A magastetős épületeken 
függőereszcsatorna a jellemző; a lapostetős épületek 
attikafalasak. A nyílásszárók méretei az épülettömegekhez 
arányosan illeszkednek. Anyaguk általában faszerkezetű, vagy 
műanyagszerkezetek; az intézményfelújítás során hőszigetelő 
szerkezetek kerülnek beépítésre.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A zártsorú beépítésben a házak az utcafrontra épültek, a kerítések 
jellemzően hagyományos lábazattal, épített kerítésoszloppal, 
áttört mezővel épültek; a közintézmények nincsenek elkerítve, 
vagy utcaképbe illeszkedő kialakítású kerítésszakaszok, illetve 
kertészeti elemek határolják a telküket. A harmonikus utcakép 
érdekében az üzletek, szolgálatások feliratai a homlokzatokon 
rendezett formában kerüljenek elhelyezésre. Az új reklámokról 
szóló kormány rendelet szerint reklámberendezés kizárólag 
utcabútoron helyezhető el a településközpontokban. 
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A zártsorú beépítésben a házak az utcafrontra épültek, 
nincs kerítés, illetve ahol van, ott a kerítések jellemzően 
hagyományos lábazattal, épített kerítésoszloppal, áttört 
mezővel épültek; a közintézmények nincsenek elkerítve, 
vagy utcaképbe illeszkedő kialakítású kerítésszakaszok, 
illetve kertészeti elemek határolják a telküket. A 
harmonikus utcakép érdekében az üzletek, szolgálatások 
feliratai a homlokzatokon rendezett formában kerüljenek 
elhelyezésre. Reklám kizárólag utcabútoron helyezhető el 
a településközpontokban. A zártsorú beépítésben fontos, 
hogy az illeszkedés szabályait betartásra kerüljenek.  

 

Miután a zártsorú kialakításban az épületek az utcavonalon 
szorosan egymás mellett állnak, ajánlott, hogy a szomszédos 
tűzfalak takarása teljes mértékben fedésbe kerüljön, ezért a 
tetőhajlásszöge azonos vagy közel azonos kell legyen a 
szomszédos épületekével. A kialakult beépítésnek megfelelően 
az udvari szárnyak elhelyezése is ott lehet, ahol a többi épület 
áll. A homlokzatkialakítás a meglevő beépítés homlokzat 
kialakítását kövesse, a tetőhéjalás anyagában, színében hasonló 
megjelenésű legyen, mint a körülötte lévőkön. Az 
energiakorszerűsítés során a tetőzetre napelemek felszerelése 
történhet. 
  



Edelény Településképi Arculati Kézikönyve 

Archicon stúdió bt.  

2017. 

34	

A településszerkezet alakulása a telkek méretével összhangban; 
a földrajzi adottságokat követve történik; a beépítési mód a 
tulajdonosok anyagi helyzetéről és életmódjáról is árulkodik.  
 
A fésűs beépítésű telkeken a keskeny és hosszú telkek 
oldalhatárán épülő, jó arányú tömegekre bomló, tűzfalszerűen és 
lépcsősen csatlakozó épületek sorolt udvari beépítést 

eredményeznek. A 
központi fekvésű 
telkeken elindul egy 
a városiasodás felé 
mutató beépülés. Ez 
a zártsorúvá váló, a 
fésűs beépítés 
utcavonalra forduló, 
néhol már emeletes 
tömeggel bővülés.  
 
 
 
 
 
 
 

Az utcai beépítés először hézagosan zártsorúvá válik, majd 
teljesen zártsorú lesz. A már kisvárosias utcaképben az 
utcavonalon álló főtömegek sorakoznak az utcavonallal 
párhuzamos tetőgerinccel és a telekhatáron álló 
épületszárnyakkal.  
 

 
 
 
 
 
Az egysoros elrendezésben az épülettömegek egymás után 
sorakoznak a telek egyik oldalhatárán; az úgynevezett kétsoros 
beépítésben a telek másik oldalhatárára egy kisebb épülettömeg 
kerül; majd a beforduló beépítésben a kisebb épületrész 
oldalszárnyként épül a főtömeghez.   
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Edelény kisvárosais karakterű részei: az 
emeletes sorházak, telep-szerű 
munkáslakások, valamint a 
városközpont területe. Az egykori 
településmagokban a templom 
környékén vannak magasabb épületek, 
kiteresedések és ott áll a templom is.  

  



 
A városközpont  
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A városközponti területen található a füves 

sportpálya, ami helyet ad a közösségi rendezvényeknek, 
de itt van a játszótér, helyi piac, emlékhelyek, közterek, 
füves, cserjés ligetes közösségi zöldterületek és a 
kastélysziget is. A városi zöldterületek korlátozottan 
beépíthetőek, közparkok, sport- szabadidős területek, 
játszóterek, vagy speciális területek. A funkciótól függő 
pavilonos, vagy a nagyobb sportlétesítmények egyedi 
tömegformálásúak, egyszintesek, de a funkciótól függő 
belmagassággal létesülnek. Építészeti kialakításuk egyedi, 
változatos építőanyag használattal, a tájba illő színekkel, 
az építmények méretéhez és kialakításához illeszkedő 
ablakok, ajtók, speciális nyílászárókkal. Előkert, kerítés 
nincs, vagy nem jellegzetes karakterű, hiszen a 
természetes növényzet és táj dominál, bár az építmények 
környékén telepített növényzet is fellelhető. Kiépített 
sétányok, kerékpárút, térburkolattal ellátott közösségi 
terek váltakoznak a városi épített zöldfelületeken. 
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A városi intézmények is a település központjában állnak: 
Városháza, iskolák, üzletek, szolgáltatások.  
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4.3.2. Ajánlások, jó példák 
 

 
Településközponti karakterű településkép meghatározó 

területének építészeti előírásai 
 

Jellemző karakter elemek Településképi meghatározó 
terület 

Beépítés módja 
 

Vegyes- lakóterület, zártsorú és 
intézmények szabadonállóak. 
Zömmel 2-3 szintes épületek 
 
Nem jellemzőek 
Hagyományos kialakításúak 

Szintszám/legmagasabb 
pont 
Kerti építmények 
Kerítés 

 
 
 
 
 
 
A városközpont új épületei a görög katolikus iskola új 
uszodája és fedett lovardája. Formajegyeit tekintve 
magastetős, hagyományos szerkezetű, nagy zöldfelülettel 
rendelkező szép épületegyüttes. 
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A kastélysziget városi zöldterülete a városközponton áthaladó 
forgalom hatásait kompenzálja. Külön érték a területen keresztül 
haladó Bódva folyó.  
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A Kórház nagy zöldfelülettel rendelkező intézmény, melynek 
kertje védelmet érdemel.  
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4.4. Gazdasági-szolgáltató terület 
4.4.1. Településképi jellemzők 

 

GAZDASÁGI-SZOLGÁLTATÓ TERÜLETI KARAKTER 
 
A gazdasági területeken az ipari-gazdasági épületek 
csarnokszerkezetei jelennek meg, illetve a nagy burkolt területek, 
szabadban tárolt termékek, áruk jellemzőek. Az épületek 
általában egyszintesek, de a funkciónak megfelelő 
belmagassággal épülhetnek. Építészeti kialakításuknál az 
alacsony hajlású tető, fémvázas szerkezet, építőelemes falazat 
található. Nincs homlokzatdíszítés, általában egyszínű 
építőlemez burkolatú csarnokok állnak az ilyen karakterű 
részeken. Kicsi ablakok, nagy, tömör kapuk, a funkciónak 
megfelelő homlokzati kialakítás, nagy alapterű elrendezés 
jellemzi az épületeket. Szabadonálló elhelyezésű a beépítés, és a 
telken zöldfelület létesítése kötelező. A kerítés vagyonvédelmi 
feladatokat lát el, általában fémoszlopos, fémhálós kivitelben 
készül, vagy tömör. A telephelyek, szolgáltató tevékenységeknek 
helyet adó ingatlanok kiépített közúton megközelíthetőek, a 
parkolók általában az út mellett biztosítottak. 
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4.4.2. Ajánlások, jó példák 
 

 
Gazdasági karakterű településkép meghatározó területének 

építészeti előírásai 
 

Jellemző karakter elemek Településképi meghatározó 
terület 

Beépítés módja Szabadonálló, nagy 
alapterületű 
Egyszintes, nagy 
belmagassággal 
Nem megengedett 
Nem jellemző, vagy 
vagyonvédelmi szerepű 

Szintszám/legmagasabb 
pont 
Kerti építmények 
Kerítés 

 
 
 
 
 
 

Működő telephely Edelényben,  
és a régi malomépület, ami hasznosításra vár. 
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4.5. Táji – természeti karakter  
4.5.1. Településképi jellemzők 

 

TÁJI-TERMÉSZETI KARAKTER 
 

A tájhasználat igen változatos és nagyon érzékeny a 
beavatkozásokra, ezért a természeti-vízparti fejlesztéseket 
megelőzően ökológiai és tájképi hatástanulmányt kell készíteni. 
A táj az idelátogató túristát, vendéget éppenúgy elvarázsolja, 
mint a helyi lakosokat. A térség rendkívül változatos 
növényvilágát a mozaikosságának köszönheti, melyet a Bódva 
mentén az ártéri növénytársulások hoztak létre. Megőrzése a táj 
jellegzetességének megóvása szempontjából elengedhetetlen. 
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A Bódva partja mentén a vízjárás az itt élőknek örömöt 

és magas vízállás esetén gondot okoz, de összefogással 
sikerült a város megmentése a legutóbbi árvíz idején. 
Fontos, hogy a víz melleti növények, állatok 
megtarthassák természetes élőhelyüket.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.5.2. Ajánlások, jó példák 

 
 

Táji-természeti karakterű településkép meghatározó 
területének építészeti előírásai 

 
Jellemző karakter elemek Településképi meghatározó 

terület 
Beépítés módja NEM BEÉPÍTHETŐ 
Szintszám/legmagasabb 
pont 
Kerti építmények 

 
 

 
 
 
 
 
 
A temetők területének 
növényzete is a helyi 
védett zöldterületek 
közé tartoznak.   



Edelény Településképi Arculati Kézikönyve 

Archicon stúdió bt.  

2017. 

48	

A település zöldfelületi rendszerét elsősorban a táji és a 

településszerkezeti adottságok befolyásolják. A természetközeli 
területeken kívül a városon belüli minőségi zöldfelületek 
kondicionáló, rekreáló és esztétikai szerepet töltenek be 
egyszerre a település belterületén. Edelény területén található: 
köztér, sportpálya, utcai fasorok, védőfásítások, belterületi erdő, 
valamint a temetők, de a kiterjedt zöldfelülettel rendelkező 
magánkertek, közintézmények kertjei, családi házak kertjei, 
mezőgazdasági zártkertek is a települési zöldfelületi rendszer 
részei. 
 
 

A közlekedési terület legmeghatározóbb alkotóelemei az utcai 
fasorok, ezért elsősorban az utcai fasorok hiányosságát szükséges 
pótolni. A javítják a település klímáját és szebbé teszik az 
utcaképet. A cserje és gyepsávok elválasztják az úttestet a 
járdától, és a klímajavító hatások mellett védik a gyalogosok testi 
épségét. A zöldsávok, véderdők ökológiai, elválasztó, valamint 
kondicionáló szerepük miatt fontos alkotórészei a zöldfelületi 
rendszernek, mivel különböző hasznosításuk ellenére védelmi 
szerepet látnak el, de ugyan ilyen fontos az összekötő szerepük 
is: a külterület nagy összefüggő zöldfelületeit (ártéri erdők, 
gazdasági erdők) zöldfolyosóként kötik össze a belterület 
zöldfelületekkel.  
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Ennek érdekében nagyobb figyelmet kell fordítani a még 
foszlányokban fellelhető mezővédő erdősávok pótlására; 
a természetes vízfolyásokat, csatornákat övező 
növénytársulások védelmére és pótlására; valamint a 
védőfásítások kiépítésére a szántók és a szomszédságában 
lévő lakóterületek közé. Sajnos az illegális szemétlerakás 
rongálja a természetet és rontja a városképet.  
 
Fontos, hogy az utcákon megjelenő	 zöldfelületek	
gondozottak	legyenek.	
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A zöldfelületi rendszer egyik legfontosabb elemei a 

magántulajdonú kertek, mert területük a korlátlan használatú 
zöldfelületek nagyságának többszöröse. A településen egy és két 
zónás kertek fordulnak elő: 

§ az egyzónás kerthasználat (csak díszkert) egyre 
gyakoribbá válik;  

§ a kétzónás a leggyakoribb (díszkert – haszonkert)  
A falusias és kertvárosi területeken a magánkertek haszonkerti 
jellege megmaradt, főleg az idősebb, nyugdíjas korú lakosság 
csupán az elő- és oldalkertet használja díszkertként, a nagyobb 
felületű hátsó kertben pedig saját felhasználásra zöldségeket és 
gyümölcsöket termeszt. A családi házak kertjei nagyrészt 
rendezettek, a parlagon hagyott területeken viszont a kaszálás és 
a parlagfű irtása szükséges.  
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4.6. Mezőgazdasági nem beépíthető terület 
4.6.1. Településképi jellemzők 

 

MEZŐGAZDASÁGI KARAKTER 
 
A tájra jellemző galériaerdők által szegélyezett, síkföldi 
nagyüzemi növénytermesztés folyik a mezőgazdasági 
művelésű területen. A határban a külterületi utak földutak, 
illetve murvával erősítettek. Edelény külterületének nagy 
részén szántóföldi művelés, a belvíztől veszélyeztetett 
területeken a gyepgazdálkodás a jellemző.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A belvízelvezető csatornák partjai mellett kellő árnyékolást adó 
növénytelepítést kell végezni. Az enyhet adó fasorok, ligetek 
egyben kihangsúlyozzák a tájban a természetes vonalú 
vízfolyásokat. A mezőgazdasági területek speciális területe a 
szőlőhegy, a Császta. Ezen a területen a táj jellegét adó 
telepítések megtartása, a természeti környezet védelme és a 
korlátozott beépítés előírása lehet fő célja a hosszú távú 
megőrzésnek.   
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4.6.2. Ajánlások, jó példák 
 

 
Mezőgazdasági karakterű településkép meghatározó 

területének építészeti előírásai 
 

Jellemző karakter elemek Településképi meghatározó 
terület 

Beépítés módja NEM BEÉPÍTHETŐ TERÜLET 
Legmagasabb pont 
Kerti építmények 
Kerítés 

 
 
4.7. Üdülőterületi karakter (rekreációs zöldterület) 

4.7.1. Településképi jellemzők 
 

SZŐLŐHEGYI TERÜLETI KARAKTER 
 

Korlátozottan beépíthető különleges terület. A keskeny telkek 
miatt az épülettömegek kisebbek, (néhány nagyobb épület 
kivételével)-, a kisházak dominálnak. Egyszintes, magastetős. 40-
45 fok, igen változatos építőanyag használattal.  Nem jellemző a 
díszítés, a házak méretéhez, és kialakításához illeszkedő 
ablakok, ajtók; nagyon változatos anyagokból épültek. Előkert, 
kerítés nincs, vagy acélhálós, deszkákból épültek.  

4.7.2. Ajánlások, jó példák 
 

 
Szőlőhegyi területi karakterű településkép meghatározó 

területének építészeti előírásai 
 

Jellemző karakter elemek Településképi meghatározó 
terület 

Beépítés módja Korlátozott területtel, 
szabadonálló, egyszintes 
épület  
Nem jellemző. 

Szintszám 
Kerti építmények 
Kerítés 

 

 
 
A Császta szőlőhegy kijelölt területein a turizmus fejlesztésére 

van lehetőség, ami a borturizmushoz kapcsolódhat, de vallási 
turizmus, vagy a gyalogos zarándokok számára is vonzó helyszín 
a hegy. A turisztikai hasznosítású területen (Császta, pincesor) 
környezetbe illő építmények vannak. A zártkertekben kisebb 
építmények helyezhetők el. A természetes növényzet és táj 
dominál, az építmények környékén telepített növényzet is 
fellelhető. A szokásjog alapján kialakult magán, vagy közterület 
céljára átadott magánutak, külterületii közutak; kiépített 
kerákpárút; murvázott földutak szelik át a vidéket.   
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5 Reklámok, egyéb műszaki berendezések 

Reklámok elhelyzésére magánterületen a reklámokról 

szóló felsőbb szintű jogszabály nem ad lehetőséget. 
Közterületen kizárólag az önkormányzat jóváhagyásával 
lehet reklámot elhelyezni a településközponti és kisvárosi 
lakóterületen. Cél, hogy a homlokzatokon minél kevesebb 
zavaró elem jelenljen meg.  

 

 
 

 
 
 
 
A légkábelek megszüntetése a településközpontban indokolt, 

miután a településkép zavaró elemei az oszlopok, vezetékek.  
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Néhány jó példa: 

 
A szépen felújított házak, a rendezett közterületek, a korszerű 
városi intézmények építése, felújítása példamutató. 
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A meglévő adottságok figyelembevételével érdemes a 
felújításokat megtervezni úgy, hogy az értékes épületek, részletek 
megmaradjanak. 
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A közterületek kialakítása nagyban függ az ott megjelenő 
utcabútorokon, azok megjelenésén, egységes arculati jegyein, 
ezért fontos, hogy erre is fordítson az önkormányzat kellő 
figyelmet, és az itt lakók se rongálják meg azokat. Érdemes a 
közterületekre olyan közterület alakítási tervet készíteni, ahol 
már a tervezéskor felkerülnek a településképet meghatározó 
elemek: padok, szemetesek, kerékpártárolók, köztéri 
utcabútorok, zöldfelületek ...  
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A régi lakóépületek szerkesztésére és anyagára is találunk 
jó példákat Edelényben: oromfalas, csonkakontyolt 
nyeregtetős épületeket. A házak tornácai fa, vagy épített 
tégla oszloposak. A falazatok vályogból, vegyes kő-tégla, 
vagy különböző tégla falazatok lehetnek. A tetőszerkezet 
fából készült, és a födémek is fagerendásak.  
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A kapuk kialakítására régebben nagy gondot fordítottak és 
éppúgy a ház, porta részének tekintették, mint magát az épületet. 
A megjelenésből következtetni lehetett az ott élők anyagi 
helyzetére, ízlésére, életmódjára is. A kerítések az utcaképet 
jelentősen meghatározó építmények. Anyagát és szerkesztési 
szabályait nehezen lehetne egységesíteni, mivel az az 
épületekhez és a helyszínekhez tervezett egyedi alkotások a 
hozzájuk csatlakozó oszlopokkal, kis - és nagykapukkal. A 
kiragadott példák között a tömör és a nem tömör kerítésre; a fa, 
fém és kő anyagú oszlopokra, lábazatokra akadunk. Fontos, hogy 
a kerítés a mellette, vagy mögötte álló házzal alkosson egységet; 
anyaghasználatában mutasson rokonságot az épülettel, és 
lehetőleg minden szükséges funkciónak megfeleljen.   
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A nyílászárók nem csak a napfényt engedik be, hanem a 
hideget, meleget, zajt is, ezért fontos, hogy mindig a 
legmegfelelőb ablakot, ajtót válasszuk ki. A régebbi stílusú 
házakon a fa szerkezetek a meghatározók, ezért a 
felújításukkor is törekedni kell az eredetihez hasonló 
megjelenésű ablakok, ajtók beépítésére. A példák között 
találunk műanyagszerkezetűt is, ahol az ablakkeretezés 
harmonizál az általában fehér színű nyílásszárókkal, és az 
eredeti ablakosztást a beéptett fémosztók hozzák vissza. 
Egy másik példa a régi ablakszárnyba, vagy azzal 
megegyező kialakítású új szerkezetbe épített hőszigetelő 
üvegezésű ablak.   

 

 
A legjobb megoldás, amikor az új gyártmány mind anyagában, 
mind kiosztásában és színében is az eredetivel megegyező 
kialakítású. A túlzott felmelegedés mérséklésére a külső 
napfényvédők felszerelesée a leghatékonyabb, ezért látunk a 
régebbi ablakokon zsalugátereket, az újabbakon pedig 
redőnyöket. A harmonikus homlokzat kialakítás egyik 
meghatározó eleme a szép arányú és kiosztású ablaksor, amelyik 
színében is szerves tartozéka az utcai homlokzatnak. 
Megjelenését a homlokzati vakolathúzások, díszítések egészítik 
ki és hangsúlyozzák azokat. 
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Az utcai homlokzatok színezése kiemelheti az építészeti 
elemeket, vagy semlegesítheti azokat. A sötétebb színek általába 
a falfelületek, míg a díszítése, ablakkeretek, lizénák, 
párkányhúzások világosabb árnyalatúak. A színek harmonikus 
illeszkedésébe beletartoznak a lábazat anyaga, színezése, a 
nyílászárók színei, a kerítés oszlok, lábazat, kerítésmező 
kialakítása is. Érdemes több színvariációt megtervezni annak 
érdekében, hogy a településképbe harmonikus legyen az 
illeszkedés.  
 
Kerülendőek az úgynevezett rikító színek, amelyek túl harsányak, 
és az utcaképben túl hangsúlyos elemként jelennek meg, de 
ugyanilyan zavaró hatású lehet a fekete szín használata, vagy a 
teljesen egy tónusú homlokzatszínezés. Általában a közép 
tónusú, vagy világosabb pasztellszínek ajánlottak. 
 
Furcsa képet mutat, ha egy homlokzat a tulajdonviszonyok miatt 
eltérő színezést kap, ezért az utcai homlokzatot csak egységesen 
lenne jó felújítani, színezni, díszíteni.  
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A homlokzat 
visszafogott 
színezése és 
arányainak 
megtartása 
része a 
hagyományos 
utcaképnek. 
 
A részletek 
kialakítása is 
fontos. 
 
 
A régi 

épületszerkezetek kivitelezéséhez értő szakembert kell 
keresni.  
 
 
 
Minden 
kiegészítő 
részlet fontos 
eleme a jó 
homlokzatnak 
 
 
 
 

A tetőfedés 
anyaga, és az 
azon 
megjelenő 

tetősíkablakok, egyéb kiegészítők feleljenek meg a 
korszerű 
építési 
előírásoknak. 
 
 
 
 
A kerítés 

egyszerűségében is lehet szép. 
 
 
Az épület 
körüli 
növényzet 
kellemes 
környezetet 
biztosít az ott 
lakóknak. 
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Zárszó  

 

Az építészet közügy. A házak túlélnek bennünket; a 

tájat örökül kapjuk, hogy örökül hagyjuk az utódainkra. 
Fontos, hogy megértsük csak közösen alakíthatjuk a 
jövőnket, ezért figyelemmel kell lennünk a 
hagyományokra, a lakókörnyezetünkre.  
 
A településképi arculati kézikönyvből megismertük a 
helyet, ahol élünk, de a helyi közösség nélkül csak a 
szép tájat és az épületeket látjuk meg. Az emberek által 
éltetett „genius loci” teszi azzá a várost, amire mindig 
emlékezünk, amit szeretünk és óvunk, mert csak így lesz 
 

Edelény, a mi 
otthonunk. 

 
Tétényi Éva mb. főépítész 
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