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Tisztelt Ajakiak!
Tisztelt Érdeklődők és Építkezők!
Ön Ajak Város Településképi Arculati kézikönyvét tartja a kezében.

Jelen kézikönyv a Településkép védelméről szóló 2016. LXXIV. törvény rendelkezései alapján készült, a
település esztétikus lakókörnyezetének kialakítása, illetve védelme érdekében. Mindenki számára
iránymutatással szolgál, aki a településkép formálásában részt vehet, legyen az építtető, tervező, vagy
települési döntéshozó. A kézikönyv igyekszik mindenki számára érthető, köznyelvi szövegezéssel,
magyarázó ábrákkal és szemléltető fotókkal bemutatni a települési közösség környezetalakítással
kapcsolatos elvárásait.
A kézikönyv nem általános érvényű: kifejezetten Ajak város adottságaira, az itt élők igényeire szabott
kiadvány. A könyv bemutatja a település történetét, feltárja értékeit, illetve településrészekre bontva és
együttesen is meghatározza a településképi jellemzőket. Mindezek alapján ad iránymutató ajánlásokat,
javaslatokat a településkép minőségi formálására a nagyobb, településrendezési elvektől a kisebb
részletekig, építészeti elemekig. Készítése során településünk lakossága, helyi közösségei is lehetőséget
kaptak, hogy megfogalmazzák, milyen környezetben szeretnének élni, gondolva itt mind a település vizuális
megjelenésére, mind használati jellemzőire.
A kézikönyv kiegészíti eddigi településformáló tevékenységünket, melyet annak érdekében folytatunk, hogy
biztosítsuk a település folyamatos fejlődését, az itt élők, letelepedni szándékozók számára azokat a
feltételeket, melyek által igazán otthonuknak érezhetik Ajakot, egyszersmind megtartsuk a településre
jellemző sajátos értékeket.
Bízom benne, hogy jelen kézikönyv, a létrejöttében részt vevők együtt-gondolkozásának eredményeként,
hatékony segítséget nyújt törekvésünk megvalósításában, hogy mindenki számára élhetőbbé, szebbé
alakíthassuk településünket.

Ajak

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV
2017

Kerekes Miklós Polgármester
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BEVEZETÉS
„Az életnek értelmet csak a szolgálat adhat, mellyel az emberek ügye felé fordulunk.”
Márai Sándor

Márai Sándor nemes gondolatai valószínűleg az élet számos területén értelmezhetők és jelen esetben is
megállják a helyüket.
A néhány éve meghirdetett új Nemzeti Építészeti Politika megalkotói számos ponton tűztek ki új célokat,
várhatóan egész életünket befolyásoló feladatokat, melyek egyike a minden magyar településen
elkészítendő Településképi Arculati Kézikönyv.
A tényleges munkában számos szakember mellett a helyi önkormányzat vezetői, a lakosság, a civil és
gazdasági, gazdálkodó szervezetek képviselői is részt vettek.

Ahhoz, hogy ez a nagy formátumú, közös gondolkodás elvezessen a remélt eredményhez, a helyi
viszonyokat értő, azok megismerésén és a helyiek véleményén, gondolkodásmódján, tervein, jövőképén
alapuló, hasznosítható és hasznosuló végeredményig, több hónapos együtt végzett munkára volt szükség.
Számba

kellett

venni

a

település

meglévő régi és új értékeit, át kellett
beszélni szűk körben, vagy népesebb
fórumokon a tapasztalatokat, a jelen és
a jövő céljait és mindebből merítve,
sokrétű

támogatás,

vélemény

és

az

külső,
anyag

szakmai
folyamatos

fejlesztése mellett jöhetett létre az a
minden jövendőbeli felújítást, átalakítást,
új

építést

tervezőnek

szánt

Településképi Arculati Kézikönyv, mely
nélkül a következő években már el sem
képzelhető
megvalósítása.

építési

szándék
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A

TAK

a

„hely

szelleme”,

lelkülete

megismerésén, az itt érvényes kontextusok
vizsgálatán alapul és készítői a lakhatási és
munkakörülmények biztosítása mellett az
élhetőségnek, a változó energetikai, éghajlat
változási

követelményeknek

való

minél

magasabb szintű megfelelést is szem előtt
tartották.

Előbbieken

túl

általános

kulcsszónak tekintendő az illeszkedés, ami
esetenként „arányosan” értelmezhető és a
településszerkezet, az általános utcaképi
megjelenés, a részletek vonatkozásában
egyaránt elvárható, ugyanakkor nem kíván
gátja lenni a kortárs építészet jelenlétének,
megvalósulásának sem.
A megszületett gondolatok természetesen
nem örök érvényűek, azok az idő múlásával
folyamatos

odafigyelésre,

szorulnak,

amit

akár

felülvizsgálatra

évente

célszerű

megtenni.
Ezen az úton juthatunk el a múltból táplálkozó, a jelenben gondolkodó és a jövőt is megalapozó
tudatosságig, melynek a jelen kézikönyv hasznos segítője kíván lenni. Mindezt az épület és környezete, az
utcakép, az utcák, terek, az erdészeti, mezőgazdasági, természetvédelmi területek számbavételével.
A jelen bevezető immár a teljes kézikönyv megszületését és a bevezető gondolatban említett szolgálatát, az
emberek ügye felé fordulásunk eredményét igazolja és nyugtázza. Forgassák a jelen és a jövő Építői a
Településképi Arculati Kézikönyvet, a TAK-ot haszonnal és megelégedéssel!
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AJAK BEMUTATÁSA
„Minden gyönyörű táj a maga módján a világ leggyönyörűbb tája, mert
egyedi, megismételhetetlen, mint egy nagy ember vagy egy klasszikus
műalkotás.”
Galgóczi Erzsébet

AJAK TÖRTÉNELME
Ajak Szabolcs- Szatmár- Bereg megyében, Kisvárda szomszédságában, az ukrán határ közelében fekszik.
A

település

kétharmad

része

a

Nyírséghez,

egyharmad része a Rétközhöz tartozik. A városban
megtalálható
testvérvárosa
Ukrajnában,

tábla

szerint

van,

a

településnek

amelyek

Romániában,

7

Bulgáriában,

Lengyelországban,

Szlovákiában és találhatóak.

A több mint 700 éves múltra visszatekintő Ajak, a
szabolcsi települések között az egyik legrégebbinek
számít. Első írásos emléke az 1200-as évekből
származik, amikor Ayac néven említik. IV. Bélának
és V. Istvánnak köszönhetően kunok telepedtek a
faluba, akik szép lassan beleolvadtak az ott lévő
lakosságba. A török hódoltság idején, mint sok más
magyar falu, szinte teljesen elnéptelenedett. 1720ban, a Rákóczi szabadságharc után mindössze 14
telkén laktak. Később,

a szinte kihalt faluba
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szlovákokat, majd a Heves megyéből magyarokat telepítettek le. A betelepítések révén négy falurész alakult
ki, amelyek a Nagyajak (Magyarvég), Faluderék, Kisajak és Tóthvég voltak.
A falut később számos csapás érte. 1831-ben és 1873-ban is kolerajárvány pusztított, ahol csak az elsőben
a falu népességének közel negyede pusztult el.
Ajak 1972-től nagyközség, valamint kiemelt alsófokú központ. A település a XX. század legvégén erőteljes
fejlődésnek indult. 2013. július 15. napján a közigazgatási és igazságügyi miniszter javaslatára városi rangot
kapott.
Ajak város népművészete, mind megyei, mind országos szinten kiemelkedő. Jellegzetes népviseleti
hagyományait mára már csak az idősebb korosztály őrzi. A településen lakók nagy mesemondónak
számítottak, így rengeteg mese-, hiedelem- és mondaanyagot őriz a Jósa András Adattár.
Ajak lakossága jelenleg meghaladja a 3700 főt, mely folyamatosan növekvő tendenciát mutat. A település
közterületei rendezettek, tiszták, infrastruktúrája kielégíti a helyi igényeket. A településen található bölcsőde,
óvoda, általános iskola, háziorvosi rendelő, fogászat, csecsemőgondozás, Kultúra Háza, Városi Könyvtár és
Alapszolgáltatási központ. Több civil egyesület is működik a városban, ilyen a sportegyesület, tűzoltó
egyesület, polgárőr egyesület, Ajak Ifjúságáért Alapítvány és az Ajaki Kulturális és Hagyományőrző
Egyesület.
A településen 24 régészeti lelőhely és két műemléki épület található.
Katonai felmérés térképei
1. katonai felmérés

2. katonai felmérés

3. katonai felmérés

AJAK BEMUTATÁSA | 8

AJAK TÁJI ADOTTSÁGAI
GEOLÓGIAI ADOTTSÁGOK
Ajak részben a Nyírséghez, részben a Rétközhöz tartozik. A Nyírség kialakulásában a folyók és a szél
játszottak jelentős szerepet. A folyók révén hordalékkúpok keletkeztek, melyek anyagából a szél homokot
halmozott fel. A folyók kilépve medrükből üledéket hagytak hátra. Jellemző geológiai képződményei a lösz, a
barnaföld, a futóhomok, az agyag és a tőzeg.
A Rétköz a Bodrogközzel, valamint a Beregi- és Szatmári síksággal lesüllyedt a pleisztocén és a holocén
határán. Ennek következtében a Rétköz lapos felszínein láposodás indult meg. A mai táj felszínét ez a
süllyedés, valamint a folyóvíz felszínalakító tevékenységei alakították ki, a szél nem játszott benne jelentős
szerepet.
KLÍMA
A Nyírség területe kontinentális, viszont az Alföld többi részéhez viszonyítva hűvösebb. Ezzel szemben az
éves napfénytartam magasabb, 1975 óra. Az évi középhőmérséklet 9,6-9,7 C° között alakul, az éves
csapadékmennyiség átlaga 583 mm. Egy évben a hóval takart napok száma 40, a hótakaró vastagsága
pedig átlagosan 17-18 cm. É-i, ÉK-i és DNy- i az uralkodó szélirány.
A Rétköz
légtömegek

mérsékelten meleg, mérsékelten száraz, kifejezetten hideg telű. Az óceáni és a szárazföldi
befolyásolják

éghajlatát.

Évi

középhőmérséklete

9,6

C°

körül,

az

évi

átlagos

csapadékmennyiség 550-600 mm körül alakul. A hóval borított napok száma átlagosan 33, a hótakaró átlag
vastagsága pedig 8,6 cm. Az uralkodó szélirány É-i és ÉK-i, mely átlagos sebessége 15-30 km/h körüli.

VÍZRAJZ
A Nyírség fontosabb folyói közé tartozik a Keleti- főcsatorna, a Lónyai- főcsatorna, a Tisza, a Kraszna és a
Szamos. Jelentősebb állóvizei a Vajai- tó, a Bátorligeti ősláp, a Kállósemjéni ősmohos és a nyíregyházi Sóstó. A Nyírség legnagyobb része, egészen az 1800-as évek közepéig lefolyástalan volt. Csapadékos időkben
összegyűlt a víz a mélyedésekben, amely lehetetlenné tette a földek megművelését. A Nyírvíz Szabályozó
társulat 1879-ben alakult, aminek köszönhetően szabályozták a Nyírség vizeit. Ennek következtében a
Nyírségnek ma egyetlen természetes állapotban lévő vízfolyása sincs.
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A Rétköz felszíni és felszín alatti vizekben gazdag, mely részben a területre hulló nagyobb mennyiségű
csapadéknak, valamint a környező területekről érkező vízmennyiségnek köszönhető.

Folyói a Lónyai-

főcsatorna és a Tisza. Területét a XIX. század végén csapolták le, amelynek vizét a Lónyai- főcsatorna
vezette. A rétköz legjellemzőbb élőhelyei a lecsapolás következtében kultúrtájjá változtak. Az egykori Rétköz
emlékét a mélyebb fekvésű területek őrzik. Itt patakmedrek, erek maradványai találhatóak (Szebecse, Járatér, Csenger, Kis- Tisza patakok). A Kis- Tisza patakok régen behálózták a Rétköz területét, amelyek a Tisza
áradáskor feltöltődtek. Ezekből mára mindössze néhány kilométer hosszú holt- szakaszok maradtak meg. A
területen mindössze egy úszóláp maradt fent, amely több hektáron terül el.
TÁJI KARAKTER
A Nyírség területén eredetileg nyírfa és
tölgy volt megtalálható, azonban ez mára
már csak a terület 10-12 %-át érinti.
Helyette az akác a jellemző. Ennek a
változásnak

az

elsődleges

mezőgazdasági

termelés.

növényzete

az

oka

A

a

Nyírség

Eupannonicumi

flóravidékbe tartozik, azon belül is a
Nyírségense flórajárásba. A tölgy- kőrisszil ligeterdők, fűz- és égerlápok, pusztai
tölgyesek,

gyöngyvirágos

jellemzőek

az

társulások

a

tölgyesek

erdőtársulásaira.

Nyílt

homokpusztagyepek,

a

rétek és a homoki legelők. Lágyszárúak
közül a nádfélék, a tőzegeper, a magyar
kökörcsin, a debreceni csormolya és a
réti angelica jellemzőek.
A Rétköz területén több védett növény is
található, ilyen a békaliliom, a lápi
csalán,

a

mocsári

lednek,

a

tőzegpáfrány, a mocsári kocsord, a
mocsári csillaghúr, a villás sás, a sulyom,
valamint

a

békalencsemoha.

Nem

védett, de szintén jellemző, a kolokán, a vízitök, a békatutaj, a fehér tündérrózsa és a nyílfű. Ezen kívül
három védett orchideafaj is él ezeken a területeken: a pompás kosbor, a hússzínű ujjaskosbor és a mocsári
nőszőfű. A legelőkön megtalálható a rekettyefűz, a nyári tőzike, a Tisza- parti margitvirág, a macskahere, a
hegyi pajzsika, a gumós macskahere és a bársonyos görvélyfű. A szikes helyeken a sziki őszirózsa, az
egérfarkfű, az árpasás és a kisfészkű aszat jellemző.
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a településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és természeti értékek, településképi
jellemzők
REFORMÁTUS TEMPLOM
A műemlékvédelem alatt álló
református templom a XIII-XIV.
században

épült

román

építészeti

stílusban.

templomot

Szent

A
Miklós

tiszteletére szentelték fel. A
XV. században átalakították,
amely

során

a

kétablakos,

egyenes záródású szentélyét
meghagyták.

A

mostani

templomhajót ekkor építették
hozzá, amely fő homlokzatán
egy kör alakú, míg a déli falán
három, rézsűs, világító ablak
található. A templomtest sarkait
megtámasztó
ebből

az

támpillérek

is

időszakból

származhatnak. A török uralom ideje alatt nagyobb károk érték a templomot, amely során a teljes tetőzet
elpusztult. Feltehetőleg a XVII. század elején kerülhetett a templom a református hívek tulajdonába. 1794-re
felújításon esett át a templom. Elkészült a jelenlegi, sík deszkaborítású fafödém, a bejárati ajtó és a szószék.
1848-ban építették meg a huszártornyot a nyugati bejárat fölött, amely 1903-ban megrongálódott. Egy évvel
később megerősítették, amellyel egy időben a tetőszerkezeten és az ablakokon is javításokat végeztek.
Teljes

tetőzsindelyezést

végeztek 1853-ban és 1864ben. 1975-ben palával, 2001ben műemlékpalával fedték be,
valamint elvégezték az utolsó
külső felújítási munkákat is. Az
épület ekkor nyerte el mai
állapotát.
Oldalt a helyi védelem alatt álló
Református gyülekezeti ház.
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RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM
Az

itt

található

templom

Ajak

harmadik

katolikusok által épített temploma. Az épület
műemlék jellegét, mostani formáját a korabeli falu
későbarokk korában nyerte el 1819-1852-2323ig.
Eredetileg torony nélkül, különálló fa haranglábbal
épült. A sekrestyét Malik András kisvárdai építész
építette1828-30 között. 1824 és 1840 között új
oltár, oltárkép és padok készültek a templom
számára. 1845 májusában súlyos károk érték a
templomot,

egy

tűzvész

során

leégett

a

templomtest és a sekrestye fedele, valamint
megrendült a homlokzat főfala. Új toronyra volt
szükség, amelynek építési munkálatai 1847-52
között zajlottak.

GÖRÖG KATOLIKUS TEMPLOM
Ajak

görög

katolikus

temploma

1859

novemberében készült el, Mihály és Gábor
főangyalok ünnepén. A templom klasszicista
stílusban

épült.

A

templom

elkészültékor

berendezési tárgyai még hiányosak voltak. Az
ikonosztázion 1901-ben készült el. Később az
ablakokat színes üvegekre cserélték budapesti
mesterek,

amelyre

Ferenctől

és

az

feleségétől

adomány

Molnár

származott.

A

templomot Pásztor Miklós miskolci festőművész
újrafestette, majd budapesti restaurátorok az
ikonosztáziont is felújították és újra aranyozták.
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AJAKI NÉPI HAGYOMÁNYOS LAKÓHÁZAK
Helyi védettség alatt álló
épület,
felújítása
során
keveset őrzött meg az
eredeti
homlokzat
ornamentikából.
Tömegformálása, nyílászáró
kiosztása, kerítése több más,
a településen megtalálható
példához
hasonló
kialakítású.

A bal oldali három lakóépület
helyi védelem alatt áll.

Romantikus részletek, hangulatképek alább.
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Emlékhelyek, emléktáblák, keresztek

Első és Második Világháborús Emlékmű a temetőben

Emlékmű a Református templom előtt

Emlékmű a Szabadság téren
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1848-49 forradalom és szabadságharc
emlékműve a Hajnal út, Damjanich út sarkán
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Természeti értékek a településen

Ajak közigazgatási területén belül a Nemzeti Ökológiai
Hálózat

mindhárom

eleme megtalálható,

amelyek

kizárólag a külterületeket érintik. A belterülettől északra
Magterület

húzódik,

amely

közigazgatási határain túlra.

átnyúlik

Kisvárda

A település délnyugati

területét érinti az ökológiai folyosó övezete, amely
összefüggő területe déli irányban átnyúlik Nyírtass
közigazgatási területére. További ökológiai folyosó
található

a

belterülettől

északra,

a

Magterületről

nyugatra, amelyeket puffer zóna köt össze.

Ajak városban számos régészeti lelőhely van,
amelyek

vegyesen

helyezkednek
található,

el.

bel-

és

Összesen

amelyből

külterületen
24

kettő

lelőhely
részben

Kisvárdához, öt pedig Rétközberencshez is
tartozik.
A

lelőhelyek

gazdagok

késő

bronzkori

tárgyakban. Ezek lehetnek munkaeszközök,
fegyverek, ékszerek vagy más használati
tárgyak.

Állapotuk

használhatatlan,

de

gyakran

sérült,

szerencsére

több

esetben ép, értékes darabok is előkerültek.
Ezen felül számos helyen más korszakból, pl.
római

korból,

középkorból

telepnyomokat találtak.

származó
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TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL
MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK

4

Ajak szalagtelkes, többutcás település. A települést arculatának vizsgálatakor a területet három
meghatározó karakterre bontottuk, melyből kettő belterületen belül található. Nem lehet egy konkrét
városközpontot lehatárolni, így három kisebb alközpontot jelöltünk ki. Az alközpontokat falusias, kertvárosias
lakóterületi településrész köti össze, míg tőlük délre és nyugatra ipai, gazdasági területrészek találhatóak. A
negyedik meghatározó településrész a beépítésre nem szánt településrész.
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TELEPÜLÉSKÖZPONT TELEPÜLÉSRÉSZ
Ajak belterületén nem lehet egy konkrét
településközpontot
különböző

meghatározni,

karakterű

így

a

területek

lehatárolásánál három különálló központot
jelöltünk ki. Az első központ határa a Vasút
utca,

Petőfi

utca,

Váry

Emil

utca

háromszögétől indul, és a Szabolcs utca
vonaláig tart. Vendégház, kisbolt, pékség,
használt

ruha

bolt,

lottózó,

virágbolt,

temetkezési vállalkozó, mezőgazdasági alkatrész üzlet, nemzeti dohánybolt, kocsma és vasbolt is található
az utcaszakaszon.

A második központi terület a Szabadság tértől
indul, amely egyben a város egyik főtere is.
Ettől délre, az Ady Endre út mentén a Postáig,
a Tas vezér út mentén a Mester út elágazásáig
tart. A központi területen található a Postán
kívül

a

Katolikus

Polgármesteri
templom

Hivatal,
és

egy

a

Görög
kisbolt.
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A harmadik, egyben legnagyobb kiterjedésű központi terület a Kiss Ernő út, Hajnal út, Táncsics út, Bocskai
út és Rákóczi út által határolt tömbön belüli területet, valamint az ezekkel határos néhány telket jelenti.
Itt

találhatóak:

iskola,

óvoda,

szociális

általános
bölcsőde,
központ,

könyvtár,

Kultúra

civilház,

Háza,
ABC,

takarékszövetkezet,
gyógyszertár,
Egészségügyi

Központ,

Nagyboldogasszony
templom,

Református

templom,

vendégház,

Nemzeti

Dohánybolt.

található
iskola
másik

az

mellett

Itt

általános
a

város
főtere.
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KERTVÁROSIAS, FALUSIAS LAKÓTERÜLETI TELEPÜLÉSRÉSZ
A fent felsorolt három különálló
központi

területet

a

kertvárosias, falusias karakterű
lakóterületek veszik körbe. A
település formája és szerkezete
szabálytalan.
alkotják,

Szalagtelkek

amelyek

hátsó

részében a legtöbb esetben
veteményekkel, gyümölcsfákkal
beültetett

kert

található.

A

lakóházak nagy része tornácos,
gazdasági

melléképületekkel

kiegészített,

azonban

helyen

megfigyelhetőek

sátortetős

több

kockaházak

és

újépítésű házak is. Utóbbiak igyekeznek
alkalmazkodni a körülötte lévőkhöz mind
méretben és kialakításban. A lakóházak
többsége jó állapotú, azonban akadnak akár
100

éves

felújításra

tornácos

házak

szorulhatnak.

jellemzően

földszintesek,

is,

Az
az

melyek
épületek
újabbak

földszint+tetőteresek, vagy egy emeletesek,
valamint sok

esetben pince is tartozik

hozzájuk. Az épületek döntően oldalhatáron
állóak és egy kisebb előkerttel rendelkeznek.
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IPARI, GAZDASÁGI TERÜLETEK

A település lakossága alapvetően a mezőgazdasági termelésből, a megtermelt javak feldolgozásából,
értékesítéséből szerzi jövedelmét. A lakosság egy része ingázóként a szomszédos településekre,
elsősorban a közeli megyeszékhelyre, Nyíregyházára, valamint a szomszédos Kisvárdára jár dolgozni. A
település ipari, gazdasági zónái alapvetően a város peremén, a lakóterületekkel érintkezve helyezkednek el.
A legtöbb ilyen telep a beépített területektől délre található, azonban nyugatra és keletre is fellelhető néhány.
Tekintettel arra, hogy az ipari területek többsége településképi szempontból jól látható, esetenként
meghatározó helyen található (pl.: főút mentén, a város bevezető szakaszán), elengedhetetlen ezek
településképi hatásának vizsgálata és megújulásuk, fejlesztésük településképi koordinálása.
Az itt található vállalkozások az alábbi ágazatokat képviselik: pálinkafőzés, műszaki vizsgáztatás,
szórakozás- vendéglátás, kereskedelem, benzinkút, autószerviz, termény- és marhamázsa.
Az

ipari,

gazdasági

területek

a

település

egyéb

területének

minősülnek.
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
A település közigazgatási területe építési szempontból két részre tagolódik, beépítésre szánt területekre és
beépítésre nem szánt területekre. A település közigazgatási területének beépítésre nem szánt területei közé
tartoznak a közlekedési-, közmű elhelyezési területek, a zöldterületek (közparkok), erdőterületek (védelmi
erdők, gazdasági erdők, egészségügyi, szociális, turisztikai erdők), mezőgazdasági területek, (kertes
mezőgazdasági területek, általános mezőgazdasági területek), és a vízgazdálkodással összefüggő területek.
A beépítésre nem szánt területeken kialakult tájhasználat szervesen kapcsolódik a település történetéhez,
közrejátszik a helyiek identitásának kialakulásában és erősítésében.
Ajak összterületének mindössze 14,75%-a tartozik belterületbe, 85,25%-a külterület. A művelési ágak közül
a szántóterületek és gyümölcsösök aránya kiemelkedő, előbbi 64,9%, utóbbi 17,31%. Ezen kívül jelentősebb

kiterjedésű területek a gyepek (7,19%) és az erdők (5,95%).
A település címerében megjelenő búzakalász is arra utal, hogy Ajak város lakosainak életében mindig is
nagy szerepet játszott a mezőgazdaság.
A település beépítésre nem szánt területeinek egy jó része az Országos Ökológiai Hálózat része.
Elsősorban a település északi részén lévő területek tartoznak ide, de délen is érint egy kisebb térséget. A
település belterületének nyugati oldala mentén az Ajaki- csatorna (rövid szakasza belterületen belül), keleti
határa mentén a Csicsás- csatorna húzódik. Ezeken kívül a külterület nyugati felén a Berencsi- csatorna,
nyugati részén a Karász- Gyulaházi-csatorna halad. A belterület dél-keleti határa mellett található a város
egyetlen álló vize. A beépítésre nem szánt területek a település egyéb területének minősülnek.
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AJÁNLÁSOK- ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
TELEPÜLÉSKÖZPONT TELEPÜLÉSRÉSZ
a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató:

TELEPÍTÉS
Ajak településközpont lakóépületeinek beépítése többségében
oldalhatáron

álló

az

utcára

merőleges

telepítéssel,

de

kockaalaprajzú „kádárkockás” épületek is megjelennek. A XX.
század második felében épült egyedi, vagy típusterv szerint
kialakított egy- vagy kétszintes, pincével is rendelkező, előkertes
családi házak is fellelhetőek.
A középületek nagy része rendelkezik előkerttel, amely több
esetben a köz számára átadott. Jellemzően fölszintesek, vagy
egy emeletesek, néhol tetőteresek.
Összefoglaló ajánlás:
A településrész képébe leginkább a meglévővel azonos
telepítés illeszkedik, elő-, és oldalkert tekintetében. A
nem utcára merőlegesen telepített, indokolatlanul nagy
mértékben hátrahúzott családi ház építése nem javasolt.
A családi házak a telek oldalhatárán állnak, a ház mögött
növényzettel határolva kialakítható a védett kert.

TEREPALAKÍTÁS
Ajak

településközpontjában a terepadottságok nem

indokolják a terepalakítást.

5
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MAGASSÁG
Ajak településközpont településrészen a lakóépületek és a középületek magassága is közel azonos,
többnyire fölszintesek vagy, egyemeletesek, gyakran hasznosított tetőtérrel.

Összefoglaló ajánlás:
A

településrészen

a

meglévő

épületekhez

hasonló magasságú épületek építése javasolt. A
kiugróan magas házak nem illeszkednek az
utcaképébe, azonban egy teljes szint eltérés is
adhat illeszkedő, rendezett utcaképet, de ehhez
arányosságot

biztosító

építészeti

eszközök

(tömeg lépcsőzés, kis magasságú tető vagy
eresz) is szükségesek.

TETŐHAJLÁSSZÖG
A településrészen a családi házak tetőhajlásszöge
közel

azonos.

Alacsony

hajlásszögű,

illetve

lapostető csupán újabb építésű, kereskedelmi
egységen vagy középületen található, azonban
ezek nem illenek a magastetős épületek közé.

Összefoglaló ajánlás:
A meglévő épületekhez hasonló tetőhajlásszög
tervezése javasolt. A túl magas, illetve túl
alacsony tetőhajlásszögű tetővel rendelkező
épületek nem illeszkednek a településközpont
települési utcaképébe.
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TETŐFORMA
Ajak településközpont településrészein lévő családi házak
tetőformájára oromfalas nyeregtető jellemző, de előfordul
kontyolt, vagy csonkakontyolt tető és sátortető.
Hasonló

tetőformák

alkalmazásakor

egységes,

nyugodt

utcakép jön létre. Egységes maradhat az utcakép pl.
alapvetően oromfalas épületek közé bekerült kontyolt, vagy
sátortetős épülettel is, ha ugyanazt a tetőhajlásszöget
alkalmazzuk, és léptékeiben is hasonló a tető mérete.

Összefoglaló ajánlások:
Új házak építésénél az utcában, utcaszakaszban jellemző tetőforma figyelembevételével kell illeszkedni.
Összetett fedélidomú épületek közé lehetőség szerint ne tervezzünk teljesen egyszerű tetőidomot, és
fordítva.

SZÍNEK, ANYAGHASZNÁLAT
Ajak régebbi lakóépületein a hagyományosabb színek és anyagok
használata jellemző. A homlokzat a legtöbb esetben vakolt, vagy
kőporozott, a lábazat sötétebb színű, vakolt, esetleg terméskőből,
vagy

homokkőből

rakott.

cserépfedéssel történik.

A

tető

fedése

leggyakrabban
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A sötétszínű lábazat praktikusabb, mert kevésbé látszik meg rajta a felverődő csapadék.
Az épületek hagyományos színei a földszínek (vas- és oxidtartalmú): vörös, sárga, barna és zöld, valamint
sok helyen előfordul tört fehér, narancs és szürke. A homlokzatokon a világos, pasztellárnyalatok jellemzőek.
A tagozatokat, ablakkeretezéseket javasolt árnyalatbeli eltéréssel kiemelni.
Összefoglaló ajánlások:
A településközpont településrészein a meglévő épületek színvilágához illeszkedő színvilágú új
tetőfedések, homlokzatok, nyílászárók kialakítása ajánlott. Nem illeszkedik a településképbe az élénk és
kirívó szín- és anyaghasználat, pl. a fémlemezfedés vagy fémburkolat.

KERÍTÉSEK
Ajak településközpont településrészen változatos
szerkezeti

kialakítású,

anyaghasználatú,

tömörségű és magasságú kerítések találhatók.
Egységes kép nem alakult ki, de az áttört
oszlopos – lábazatos kialakítás a leggyakoribb.
Legjellemzőbb

a

lábazatos,

áttört,

melegen

hengerelt acél pálcákból készült kerítés, azonban
több helyen megfigyelhető tömör beton, deszka,
illetve keretbe foglalt drótháló kerítés is.
Áttört kerítések nádszövettel és egyéb módon
való zárása nem megfelelő. A tömör, falszerű,
áttörésmentes kerítések nem elfogadhatóak.

Összefoglaló ajánlások:
Ajak településközpontjában az áttört kerítések
kívánatosak, tömör és nem átlátható megoldások
kerülendők.
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A TELEPÜLÉSKÖZPONT TELEPÜLÉSRÉSZ ÁLTALÁNOS MEGFIGYELÉSE

A három településközponttal rendelkező Ajakon a kettő legrégebben meglévő -első katonai felmérés térképe
1787-ig – szerint kronológiai sorrendben: a Görög Katolikus templom, Városháza, posta középületi együttes,
és környezeteik; a nagyobb - Görög Katolikus és Református templom a Péter tó környezetében; és
harmadik, a Vasút utca, Petőfi utca, Váry Emil utca háromszöge.. Tipikus képet mutat a jobb alsó sarokban
lévő kép, mint elvágott fának az évgyűrűi. A helyszín a településközpont településrész északi része, az Ady
Endre út és az Arany János utca kereszteződése: szakrális épület, templom, alatta népi építészet jellegzetes
oldalhatáron álló tornácos épülete –reneszánsz előképek-, alatta „kádárkocka” -60-as évek eleje-, alatta a
fennt említett kettő összeolvadása egy kis modern színezettel, fodrászat funkció, tőle délre a kép széle, egy
kicsit nagyob léptékű épület a kép széléig. A sorminta egy additív növekedési tendenciát mutat tömegképzés
szempontjából. A sor folytatódik a modern visszafogottabb arányú igényes példáival az alább lévő képen.
A településrészek határán megint sorminta: városháza, posta, népi lakóépület, követi a 20. század épülete.
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A fenti kép: utca jobb oldala: a 3 elkülönülő településközpont településrész közül a legfiatalabb.

Feljebb
a
Péter-tótól
délre
eső
lakóépületek
láthatóak
a
kertek felől.
A
baloldali
képen

a

településrész
egy

másik

jellemző
utcaképe.
A településközpontban jelen van a timpanon-forma mai megfogalmazásban: mint formaelem átvétele és
alkalmazása a tömegképzésben, az ablakszemöldökön keresztül akár a kerítésekig.
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TORNÁCOK
A

népi

építészet

egyik

könnyen

felismerhető,

jellegzetes

eleme

reneszánsz

a

gyökerekkel

rendelkező oldalsó oszlopos
tornác.
Ezek az átmeneti- „külsőbelső”

terek

védenek

az

esőtől,

télen

beengedik

a

fényt

az

ablakon,

nyáron

árnyékolják a homlokzatot.
A településközpontban korábban a lakóépületeken volt
jellemző, de ma már eltűnőben van, és a falusias,
kertvárosias

területeken

településközponti

területen

jellemzőbb.
megtalálható

A

tornácos

házak nagy része leromlott állapotú.
A modern építészetben újra értelmezett tornác a
lakóépületek

mellett

akár

középületeinknél

is

megjelenhet. Ez továbbra is véd az esőtől, a hótól,
árnyékol és az akadálymentesítésben is fontos szerepe
lehet. Ez alatt ugyanis fedetten lehet kialakítani az akadálymentes megközelítést biztosító rámpát.
Összefoglaló ajánlás:
Az arányos, tornácos épületek sora karakteres utcaképet mutat, mely erősíti a település egységes
arculatát és identitását. Új épület tornácosan történő kialakításával tovább vihetjük e hagyományt a
településen.
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AJTÓK, ABLAKOK
Az épületek megjelenésének egyik legmeghatározóbb eleme a nyílászáró. Az épülettömegen az ablakokkal
és ajtókkal nyitunk a külvilág felé.

A középületeken a funkcióhoz igazodó méretű és formájú
ablakokat

találhatunk.

ablakkiosztása

A

általában

településrészen
sűrűbb,

a

középületek

hosszanti

kialakítású,

kétszárnyú, kétosztatú, míg a lakóépületek nyíláskialakítása
kevésbé sűrűn elhelyezett, kétszárnyú, jellemzően két vagy
három osztatú, az utcai homlokzaton szimmetrikus kialakítással.
Kerüljük a kör, vagy az íves záródású ablakokat, mert azok a
területre nem jellemzőek.

Összefoglaló ajánlás:
Érdemes megfigyelni a környező épületek nyílászáróit, és ezekhez illeszkedő nyílászárókat tervezni.
Anyagát tekintve lehetőleg fa, vagy fa hatású műanyag, esetleg alumínium legyen. A nyílászárók
keretezése is hangsúlyos eleme a homlokzatoknak, így esztétikus kialakításuk elengedhetetlen.
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HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT
Ajak

település

területén

általában

a

hagyományokat
nem

követő,

túlbonyolított

homlokzatképzés

és

hagyományos
anyaghasználat jellemző.

Eltérő

mértékben

bonyolult

homlokzatú,

vagy elütő színű, felületű
épületek
egymásutániságával nem
egységes
létre.

utcakép

Kiugróan

jön

tördelt,

túlságosan

kiugró

épületrész megzavarja az
utcaképet.
Vakolt homlokzat jellemző, a lábazatok
általában

szintén

vakoltak,

vagy

homokkőből, terméskőből készültek.
A lábazat sok esetben sötét árnyalatú,
amely a felverődő szennyeződések
szempontjából kedvező. Sok esetben
megfigyelhető a homlokzat keretezése,
illetve felosztása színes falpillérekkel,
pilaszterekkel.

Összefoglaló ajánlások:
A homlokzat környezetbe illeszkedő kialakítása, anyaghasználata fontos. Az építészeti megoldások
összhatása építészeti eszközökkel, pl. a homlokzat tagolásával, kedvező színvilágával, a nyílászárók
rendszerével, osztásrendjével érhető el.
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Ajaki

Tamási

Katolikus
Iskola,

Áron

Általános
utca

felőli

oldala: a mellette fekvő
Óvoda

és

Bölcsőde

épületegyüttese.
iskola

keleti

Az

oldalán

sportpályák, faelemes
játszótér, majd a Pétertó.
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RÉSZLETEK
A

településrész

épületein

megjelenő

részletek

többségében

visszafogottan, finoman díszítenek.
Az

utcaképi

kidolgozása

harmóniát
is

az

elősegítheti.

épületek,
Ezért

részleteinek

az

egységes

épületornamentika,

a

homlokzati hirdetőfelület, egyéb műtárgy kialakítása, helye, aránya
illeszkedjen az épület egészéhez.
Összefoglaló ajánlások:
Az épület utcaképi harmóniájának biztosítását az épület egyes
részleteinek kidolgozása is elősegítheti. Ezért az épületornamentika,

a

homlokzati

hirdetőfelület,

egyéb

műtárgy

kialakítása, helye illeszkedjen az épület egészéhez.

Műszaki berendezések, táblák elhelyezése
Az

épületeken

megjelenő

műszaki

berendezések

(parabola

antenna, légkondicionáló berendezések, napelemek, napkollektorok
stb.), reklámtáblák nagyban befolyásolják az utca képét, ezért nem
mindegy hova és milyen minőségben kerülnek elhelyezésre.
Összefoglaló ajánlások:
A műszaki berendezések utcafronton, illetve homlokzaton való elhelyezését kerülni kell, helyette
válasszunk kevésbé frekventált helyet, ahol kevésbé zavaró a látványuk. Légkondicionáló, parabola
antenna elhelyezésére például alkalmas lehet az erkély, loggia vagy az épület hátsó, oldalsó fala.
Az alternatív energiaforrások használata háztartásunkban pozitív és támogatandó. Ügyeljünk arra, hogy a
napelemek lehetőleg egységes felületet képezzenek, ne foltszerűen telepítsük őket. A napelemek
tartószerkezetét lehetőség szerint a tetőcserép színével harmonizálva valósítsuk meg.
Sajátos építményfajták, vonalas létesítmények (közlekedési, hírközlési, közmű- és energiaellátási,
vízellátási és vízgazdálkodási létesítmények) elhelyezésekor javasoljuk az erre vonatkozó jogszabályok
betartásán túl az illeszkedés elvét szem előtt tartani. Lehetőség szerint a közműveket a föld alatt vezessük
be az épületbe, ha szükséges az épület oldalfalán vezessük a kábeleket, csöveket, ahol kevésbé zavarják
a látványt.
Reklámtáblák, cégérek, hirdetőfelületek elhelyezésekor vegyük figyelembe az épület stílusát, korát, ahhoz
színben, anyagban harmonizálva illeszkedjünk. Javasolt az épület homlokzatának védelme érdekében az
épület falához rögzített konzolos táblák vagy az épület elé kihelyezett álló táblák alkalmazása.
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KERTEK, UDVAROK
A településrészen a jellemzően oldalhatáron álló telepítésnek és a hagyományos áttört kerítéseknek
köszönhetően széles belátás nyílik a kertekre, így azok rendezettsége, megjelenése erős hatással lehet az
utcaképre. A településrész lakóépületei legtöbb esetben 1,5-2 méteres előkerttel épültek.
A középületek, intézmények épületeit jellemzően díszkert veszi körül, melyben teret lehet adni
dísztárgyaknak, padoknak.

A lakóépületek kertjeiben célszerű árnyékos és napos területeket is kialakítani, hogy bármely napszakban
alkalmas legyen a pihenésre. Télen az örökzöld fák árnyéka kedvezőtlen, ezért érdemes azokat ennek
megfelelően telepíteni.
A burkolt felületek kialakításakor ügyeljünk arra, hogy megtartsuk az előírt minimális zöldfelületi arányt.
Burkolatként tartós, vagy könnyen felújítható, vízáteresztő, vagy fagyálló burkolatot, csúszásmentes anyagot
válasszunk.
A településrészen változatos melléképületek jellemzőek, amelyek nagy része a lakóépületek mögött, a
kertek hátsó felében kerültek elhelyezésre, így vizuálisan nem befolyásolják az utcaképet.
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Összefoglaló ajánlások:
A kert takartságától függetlenül a
kert minősége nagyon fontos,
komoly hatással lehet ránk és a
környezetünkre. Az előkert kellemes
kialakítása fontos az utcakép
szempontjából is. Lehetőség szerint
ne
létesítsünk
különálló
garázsépületet.
Érdemes
olyan
növényfajokat
választani, amelynek nem csak a
virágai, hanem a levelei és a
termésük
is
díszítő
értékkel
rendelkezik, így az év minden
szakában lesz miben gyönyörködni.
Lehetőség szerint a helyi természeti
adottságokhoz és a meglévő
környezethez illeszkedő
fajokat
válasszunk. Kerüljük az invazív
fajokat.

Az előkertbe mutatós, gazdag színvilágú növényeket ültessünk. A fák közül leginkább a közepes
méretű, laza ágállású fajokat válasszuk. Bizonyos mértékben használhatunk örökzöldeket is, de kerüljük
a magasra növő fajokat, melyek kitakarják a házat és télen nem engedik be a napfényt.
Az alacsony örökzöld növényekből kialakított sövények viszont összekapcsolhatják az épületet az
utcával vagy akár térhatároló fal is kialakítható belőlük. Ilyen sövény kialakítható például puszpángból
(Buxus sempervirens) vagy japán kecskerágóból, illetve ennek fajtáiból (Euonymus japonicus).
A kert és az épület harmóniája ugyanolyan fontos, mint a kerítés és az épületé. A növényzet ne takarja
el túlzottan az utcaképben megjelenő épületet, hagyjuk látszani a kertet. A kerti bútorok, építmények
épülettel azonos anyaghasználata, színezése, a burkolatok megfelelő anyagválasztása rendezett képet
mutat, összhangot teremt kertünkben.
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UTCÁK
A települések úthálózatának
kialakulása

általában

visszavezethető

a

tájalakulás történetére. Az
egykori

természeti

adottságok meghatározták a
letelepedés

helyét,

a

kialakult lakóhelyeket pedig
közlekedésre

alkalmas

utakkal kötötték össze.
A településkép javításához sokszor nem szükséges nagy beavatkozás, a rendezettség érzésének elérése
már fél siker. A közterületnek megfelelő fenntartása, a már nem használt közterületi elemek elbontása
látványos előrelépést jelenthet.
A település utcái vezetik a tekintetet, felfűzik a települést alkotó elemeket, ezért harmonikus, egységes
kialakításuk fontos. A településen áthaladók leginkább a főútvonalakon haladva alakítják ki a településről
alkotott képüket, így ezek karbantartására kifejezetten figyelni kell.
Az utak mentén, sok helyen egy, vagy kétoldalt árok található, szélesebb zöldsáv jellemző. Járdák a telkek
határán, a kerítések tövében haladnak, általában mind a két oldalon.
A fasorok, valamint egybefüggő magasabb cserjesorok vezetik a szemet, kijelölik az utak irányultságát,
valamint jelentős pozitív hatást gyakorolnak a környezet esztétikai és ökológiai minőségére. A területen út
menti egységes fásítás nem jellemző, és telkük előtti zöldsáv szakaszáért a tulajdonosok a felelősek.
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Összefoglaló ajánlások:
A fafajok kiválasztásánál sok szempontot kell figyelembe venni, de a két fő szempont a tűrőképesség és
a jó regenerálódó képesség legyen, hiszen a városi közegben élő növények között a fasorokat éri a
legtöbb és a legerősebb károsító hatás (sózás, kipufogógázok, taposás, a talaj szárazsága és
levegőtlenség stb.).
További fontos szempont lehet a fafajok kiválasztásánál a fa várható magassága, ami azért fontos, mert
az ágakat később lehet, hogy vissza kell vágni, ha azok a felsővezetékbe érnek és előnytelenül fognak
mutatni a vízszintesen lenyesett lombkoronájú fák.
Ajánlott olyan fafajtát választani, melyek kevesebb idő és energiaráfordítást igényelnek a fenntartás
során. Kerüljük a könnyen töredező fafajokat, mint a fűz és a nyárfa fajok, és azokat is, amelyek
virágukkal,

termésükkel

szemetelnek

(pl.

japánakác,

szivarfa).

Manapság

egyre

gyakoribb

népegészségügyi probléma a lakosság körében az évente akár többször is jelentkező szénanátha, ezt a
szempontot is vegyük figyelembe a fafajok kiválasztásánál, ne ültessünk pollenallergiát okozó fafajokat
(nyír, nyár, hársfa fajok) sűrűn lakott területekre.
Kerüljük az invazív fafajokat (nyugati ostorfa, amerikai kőris), ültessünk helyettük a már beállt
zöldfelületekbe illő, a helyi környezeti adottságokhoz könnyen alkalmazkodó fajtákat. Utcafásításra
ajánlott fafajok például a korai juhar és különböző fajtái (Acer platanoides 'Globosa' és 'Crimson King')
gömbkőris (Fraxinus ornus 'Mecsek'), kínai díszkörte (Pyrus calleryana 'Chanticleer'), csörgőfa
(Koelreuteria paniculata).
A burkolt járdák esetében válasszunk tartós, könnyen tisztítható anyagokat, színválasztásnál a semleges,
környezettel harmonizáló árnyalatokat részesítsük előnyben. A lakóházak előtt kialakított kertek is
jelentős szerepet játszanak az utcakép formálásában, továbbá összekapcsolják a közterületeket a
magántelkekkel. Ezeknek az átmeneti zöldfelületeknek a tervezésekor vegyük figyelembe a kialakult
környezethez való illeszkedés szabályait. Kerüljük a túl sűrű, túl nagy felületet kitakaró növénysáv
kialakítását, különös tekintettel az utcák kereszteződésében és a gyalogos átkelők környezetében, ahol
az utak beláthatósága az elsődleges.
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KÖZTEREK, KÖZPARKOK, KÖZKERTEK
A közösségi szabadterek azok a találkozási pontok ahol
a

településhez,

közösséghez
kapcsolódva,
rendszerint

településrészhez
tartozásunkat

szabadabban
hosszabban

és

a

a

helyi

természethez

élhetjük

tartózkodunk

meg.

Mivel

ezeken

a

helyeken, megjelenésük különösen fontos. Rendszerint
pont

ezért

a

teresedések

összetett

tervezését

szakemberek csoportja végzi.
Ajak központi területrészein két nagyobb főtér és több
kisebb teresedés található. Növényzetét vegyes fajok
alkotják, amik közül örökzöldek és lombhullatók
vegyesen megtalálhatóak. A legtöbb parkban található
egy, vagy több emlékmű, vagy szobor, illetve padok is.
A város keleti településközponti területrészén található
egy sportpálya, amely közösségi funkciót tölt be.

Összefoglaló ajánlások:
A teresedések kialakításakor fontos felmérni a használók várható szokásait és számát, a használat
időszakait, jellegét. A növényfajok megválasztása és ültetése során azok helyigényét is figyelembe kell
venni, számolva a növekedésükkel, egymásra árnyékolásukkal. Javasolt az utcák fásítására irányuló
törekvés támogatása, továbbvitele a még kevésbé fásított utcákban is. Javasolt további pihenőhelyek,
játszóterek kialakítása.
Az utcabútorok tervezésekor előnyös az időjárásnak ellenálló anyag választása, mely nem igényel sok
karbantartást a későbbiekben. Érdemes az egységes dizájn kialakítása.
Burkolatok esetén válasszunk könnyen tisztítható, kevésbé elszíneződő fajtákat.
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A Péter-tó és környéke
A város szívében található (keleti településközponti településrészen) Péter-tó kiemelt helyszín, már a 2.
katonai térképen is megtalálható. Otthont ad a településen rendezett fesztiváloknak, hagyományőrző
rendezvényeknek,

közgyűléseknek

illetve

közösségi

programoknak.

Mindemellett

rekreációs

és

sportterületként funkcionál. Elsősorban az Ajaki Hagyományőrző Egyesület és Ajaki Sportegyesület Ajaki
Ifjúságért Közhasznú Alapítvány hasznosítja. Két sportpálya és teniszpálya is található a városrészen.

Az Ajak SE, futballpálya
Megye II. osztályú labdarúgócsapat otthona, ahol két hetente vannak a mérkőzések. Felnőtt, ifjúsági és
serdülő csapatok vannak. Egyre elterjedtebb a futás, egyéb testmozgás gyakorlása a sportpályán. A
sportöltöző 2014-ben lett felújítva.(2016/17 Szabolcs Szatmár Bereg megyei II. osztály 11/16) (Ajak ITS
2016.)
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AJÁNLÁSOK – ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
KERTVÁROSIAS, FALUSIAS LAKÓTERÜLETI TELEPÜLÉSRÉSZ
TELEPÍTÉS
Ajak kertvárosias, falusias településrészén a családi házak telepítése oldalhatáron álló, a telken belüli
elhelyezkedése az utcára többnyire merőleges, ritkábban párhuzamos, többségében téglalap-, illetve
négyzet alaprajzzal. Kivételt képeznek az 1970-80-as évek sátortetős un. kockaházai.
Az épületek a telek utcafronti részéhez közelebb helyezkednek el, 3-5 méter előkerttel, így marad hely egy
védett kertrész kialakítására a telkek hátsó felén.
Az átépülő falusias településrészen nem elfogadható, ha egy ház az utca vonaltól elforgatott rendszerben
van telepítve.
A telek közepére való telepítés nem ajánlott, mivel így a használható kertfelület mérete jelentősen csökken,
ami

nem

ajánlatos.

Összefoglaló ajánlások:
A településrész képébe leginkább a meglévővel
azonos telepítés illeszkedik, elő-, és oldalkert
tekintetében.
telepített,

A

nem

utcára

indokolatlanul

nagy

merőlegesen
mértékben

hátrahúzott családi ház építése nem javasolt.
Kivételt képezhet a kellő széles telek esetén
részben merőleges telepítés. A családi házak a
telek

oldalhatárán

állnak,

a

ház

mögött

növényzettel határolva kialakítható a védett kert.
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TEREPALAKÍTÁS

Ajak

lakóterületei

alapvetően

sík

domborzatúak, azonban előfordulnak
dombok, völgyek a külsőbb területeken,
pl. temető környéke, vasút környéke
stb. A homokbuckás, lejtős terepen
bevágás

és

alkalmazása

feltöltés
ajánlott

együttes
a

lehető

legkevesebb föld megmozgatásával.

Összefoglaló ajánlások:
Sík terepen nem javasolt az épület körüli jelentősebb feltöltés készítése a számított épületmagasság
csökkentése érdekében. Amennyiben a terep nem sík, úgy a terepalakítást a szomszédos épületek
magassági elhelyezkedéséhez hasonlóan kell kialakítani. A kerítés lépcsőzetesen kövesse a terepet. Ahol
a telekadottságok megengedik, felszíni parkoló kialakítása javasolt.

MAGASSÁG
Ajakon

a

lakóterületen

kertvárosias,
a

családi

falusias
házak

magassága többnyire egységes képet
mutat,

nincsenek

kiugró

épületmagasságok. A hagyományos
tornácos házak, valamint a ’70-’80-as
években épült sátortetős kockaházak
jellemzően egy szintesek. Az újabb
építésű házak között gyakoriak a
kétszintes, néha tetőtérrel kiegészített
házak.
Összefoglaló ajánlások:
A településrészen a meglévő épületekhez hasonló magasságú épületek létesítése javasolt. A kiugróan
magas házak nem illeszkednek az utcaképébe, azonban egy teljes szint eltérés is adhat még illeszkedő,
rendezett utcaképet, de ehhez arányosságot biztosító építészeti eszközök (tömeg lépcsőzés, kis
magasságú tető vagy eresz) használata szükséges.
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TETŐHAJLÁSSZÖG
Ajak kertvárosias, falusias lakóterületi településrészén a
családi házak tetőhajlásszöge közel azonos. A magastetős
épületek közé nem illik sem az alacsony hajlásszög, sem a
lapostető.

Összefoglaló ajánlások:
A

meglévő

épületekhez

hasonló

tetőhajlásszög

tervezése javasolt. A túl magas illetve túl alacsony
tetőhajlásszöggel rendelkező épületek nem illeszkednek
a település utcaképébe.

TETŐFORMA
Az ajaki családi házak tetőformájára többnyire oromfalas,
kontyolt-, vagy csonkakontyolt nyeregtető, illetve sátortető a
jellemző. Elszórtan manzárdtető is található.
Hasonló

tetőformák

alkalmazásakor

egységes,

nyugodt

utcakép jön létre. Egységes maradhat az utcakép pl.
alapvetően oromfalas épületek közé bekerült kontyolt, vagy
sátortetős

épülettel

is,

ha

ugyanazt

a

tetőhajlásszöget

alkalmazzuk, és léptékeiben is hasonló a tető mérete.

Összefoglaló ajánlások:
Új házak építésénél az utcában, utcaszakaszban jellemző tetőforma figyelembe vételével kell illeszkedni.
Összetett fedélidomú épületek közé lehetőség szerint ne tervezzünk teljesen egyszerű tetőidomot, és
fordítva.
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SZÍNEK, ANYAGHASZNÁLAT
Ajak régebbi lakóépületein a hagyományosabb színek és anyagok
használata jellemző. A vakolt, kőporozott homlokzati felületek,
sötétebb színű vakolt, vagy terméskőből rakott lábazatok,
téglafelületek az oromfalon, cserépfedés a tetőn egyaránt
jellegzetesek.
A sötétszínű lábazat praktikusabb, mert kevésbé látszik meg rajta
a felverődő csapadék és por.
Az épületek hagyományos (vas- és oxidtartalmú) színei a
földszínek: vörös, sárga, barna és zöld. A homlokzatokon a
világos,

pasztellárnyalatok

jellemzőek.

A

tagozatokat,

ablakkeretezéseket javasolt árnyalatbeli eltéréssel kiemelni.

Összefoglaló ajánlások:
A településrészen a meglévő épületek színvilágához illeszkedő új tetőfedések, homlokzatok, nyílászárók
létesítése ajánlott. Nem illeszkedik a településképbe az élénk és kirívó szín- és anyaghasználat, pl. a
fémlemezfedés vagy fémburkolat.

KERÍTÉS
A

településrészen

változatos

szerkezeti

kialakítású,

anyaghasználatú, tömörségű kerítések találhatók. Egységes kép
nem alakult ki, de az áttört oszlopos – lábazatos kialakítás a
leggyakoribb.

A településrészen a leggyakoribb az acélszelvényekből készült
kerítés, de emellett előfordul, fából, kovácsoltvasból, betonból,
oszloppal tagoltan, vagy anélkül készült kerítés is.

Összefoglaló ajánlások:
Ajak kertvárosias, falusias lakóterületi településrészén az áttört
kerítések kívánatosak, tömör és nem átlátható megoldások
kerülendők.
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A FALUSIAS, KERTVÁROSIAS TELEPÜLÉSRÉSZ ÁLTALÁNOS MEGFIGYELÉSEI

A lakóházak között gyakori a sátortetős, előfordul manzárdtetős illetve hagyományos oldalhatáron álló
tornácos épület. Jelen vannak a településrészen újépítésű lakóházak: nagyobb méretekkel, földszint, emelet,
tetőtér beépítéssel, egy léptékváltással jelezve az időközben felmerülő társadalmi, gazdasági változásokat.
A falusias, kertvárosias településrészen is megfigyelhető a timpanonos, klasszikus építészettörténeti korból
eredeztethető motívum. A timpanon a nyeregtető háromszögletű oromzata, román korban ez íves mező is
lehet, később a reneszánsz ablakok, ajtók szemöldökpárkánya visszatér a timpanonszerű formákhoz. Ezen
formavilágból merít, és válogat a klasszicizmus, majd a historizmus, melyek lenyomata a lakóépületeken is
fellelhető (háztetőforma).
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TORNÁCOK
A népi építészet egyik könnyen felismerhető,
jellegzetes eleme az oldalsó oszlopos tornác.
Ezek az átmeneti- „külső-belső” terek védenek
az esőtől, télen beengedik a fényt az ablakon,
nyáron árnyékolják a homlokzatot. A tornác
lehetőséget nyújt arra, hogy a szabadban
legyünk, mégis az épület oltalmát élvezzük.
Ajakon a kertvárosias, falusias lakóterületi
településrészen, több helyen található ilyen
épülettípus.
A

sátortetős,

négyszög

alaprajzú

házak

élhetőbbé tétele előtető, terasz, fedett kocsi
beálló hozzáépítésével történhet.
Az erkély hasonlóan a tornáchoz, lehetőséget
nyújt

arra,

hogy

élvezzük

a

természet

közelségét és a házból kilépve közvetlen
kapcsolatba kerülhessünk a környezettel. Az
erkélyt

különböző

cserepes-,

vagy

futónövényekkel, kerti bútorokkal tehetjük még
otthonosabbá.
Összefoglaló ajánlások:
Az arányos, tornácos épületek sora karakteres utcaképet mutat, mely erősíti a település egységes
arculatát és identitását. Új épület tornácosan történő kialakításával tovább vihetjük a hagyományt a
településen. Új tornác építésekor ügyeljünk arra, hogy a tornác kialakítása illeszkedjen az épület többi
részéhez, mind színében, mind anyaghasználatában. Ezek az elvek különösen fontosak azok számára,
akik utólagosan döntenek úgy, hogy hozzáépítenek egy tornácot az épülethez.
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AJTÓK, ABLAKOK
Az épületek megjelenésének egyik legmeghatározóbb eleme a nyílászáró. Az épülettömegen az ablakokkal
és ajtókkal nyitunk a külvilág felé.
A

településrészen

háromszárnyúak,

az

ablakok, két-

utcai

vagy

homlokzaton

szimmetrikus elhelyezéssel.
Kivételt képeznek ez alól a tornácos házak utca
felőli ablakai: egy két vagy háromszárnyú ablak
a lakószoba felől, a tornác lezárásaként pedig
általában

rombuszmotívumos,

ablaküveg.
Az ablakok árnyékolása törtéhet redőnnyel, vagy zsalugáterrel.
Kerüljük a kör, vagy íves záródású ablakokat, mert a területre nem jellemzőek.
Összefoglaló ajánlás:
Érdemes megfigyelni a környező épületek nyílászáróit, és
ezekhez illeszkedő nyílászárókat tervezni. Anyagát tekintve
lehetőleg fa, vagy fa bevonatú műanyag, illetve alumínium
legyen a nyílászáró. Az nyílászárók keretezése is hangsúlyos
eleme a homlokzatoknak.
A nyílászárók színe harmonizáljon az épület homlokzatán
használt színekkel. Kerüljük a túl élénk, rikító színeket.
Utcai homlokzaton érdemes spalettát vagy zsalugátert
használni.

Redőnyszekrényt

beépített,

rejtett

formában

alkalmazhatunk, különösen ügyelve a nyílászáróval való
színbeli egyezésre.

osztott
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HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT
Ajak

település

területén

általában

a

hagyományokat követő, nem túlbonyolított
homlokzatképzés

és

hagyományos

anyaghasználat jellemző.
Jellemző

a

tornácos,

lakóházak

utcára

néző

nyeregtetős
oromfalának

téglaornamentikája,

általában

kereszmotívummal való díszítése.
Ugyancsak jellemző a terméskő, homokkő
lábazattal

rendelkező

házak

burkolatfelvezetése a parapetfalra
Eltérő mértékben bonyolult homlokzatú, vagy elütő színű, felületű épületek egymásutániságával nem
egységes utcakép jön létre, a tördelt, túlságosan kiugró épületrész megzavarja az utcaképet, ezért ezek is
kerülendők.
Tetőfedéshez matt, égetett agyagcserép különböző típusai és színei, akár bontott cserép felhasználása
ajánlott. A mű antikolt és a mediterrán cserepek, vagy a karakteresen nagy hullámú, nagyméretű cserepek
mellőzendők. Lehetőleg ne használjunk fémlemez fedést.
Ajakon több sikeresen felújított régi épületet lehet találni, amelyek megőrzik a város hagyományos
építészetét.
Összefoglaló ajánlások:
A homlokzat környezetbe illeszkedő kialakítása, anyaghasználata elengedhetetlen. Az építészeti
megoldások összhatása építészeti eszközökkel, pl. a homlokzat tagolásának, kedvező színvilágával, a
nyílászárók rendszerével, osztásrendjével érhető el.

47 | AJÁNLÁSOK- ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ

RÉSZLETEK
A jól kitalált egyszerű, de igényesen, szépen
kivitelezett részletek gazdagítják épületeinket. A
településrész

épületein

megjelenő

részletek

többségében visszafogottak, finomak.
Az utcaképi harmóniát az épületek, részleteinek
egységes kidolgozása is elősegítheti, ezért az épület
ornamentika, a homlokzati hirdetőfelület, egyéb
műtárgy kialakítása, helye, aránya illeszkedjen az
épület egészéhez.
Ajak

kertvárosias,

falusias

lakóterületi

településrészén a tornácos, valamint a sátortetős
épületeken

egyaránt

megfigyelhetőek

kereszt

formájú motívumok. Ezek a fal síkjából kiemelkednek
és a legtöbb esetben színben is eltérnek

a

homlokzattól.

Összefoglaló ajánlások:
A település arculatához, a táj jellegéhez illeszkedő, nem túlságosan hivalkodó reklámokat, utcabútorokat,
műtárgyakat, árnyékolókat stb. alkalmazzunk, gondos tervezéssel, igényes kivitelezéssel.
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Műszaki berendezések, táblák elhelyezése
Az épületeken megjelenő műszaki
berendezések

(parabola

légkondicionáló
napelemek,

antenna,

berendezések,

napkollektorok

stb.),

reklámtáblák nagyban befolyásolják
az utca képét, ezért nem mindegy
hova és milyen minőségben kerülnek
elhelyezésre.

Összefoglaló ajánlások:
A műszaki berendezések utcafronton, illetve homlokzaton való elhelyezését kerülni kell, helyette válasszunk
kevésbé frekventált helyet, ahol kevésbé zavaró a látványuk. Légkondicionáló, parabola antenna
elhelyezésére például alkalmas lehet az erkély, loggia vagy az épület hátsó, oldalsó fala.
Az alternatív energiaforrások használata háztartásunkban pozitív és támogatandó. Ügyeljünk arra, hogy a
napelemek lehetőleg egységes felületet képezzenek, ne foltszerűen telepítsük őket. A napelemek
tartószerkezetét lehetőség szerint a tetőcserép színével harmonizálva valósítsuk meg. Sajátos
építményfajták, vonalas létesítmények (közlekedési, hírközlési, közmű- és energiaellátási, vízellátási és
vízgazdálkodási létesítmények) elhelyezésékor javasoljuk az erre vonatkozó jogszabályok betartásán túl az
illeszkedés elvét szem előtt tartani. Lehetőség szerint a közműveket a föld alatt vezessük be az épületbe, ha
szükséges az épület oldalfalán vezessük a kábeleket, csöveket, ahol kevésbé zavarják a látványt.
Reklámtáblák, cégérek, hirdetőfelületek elhelyezésekor vegyük figyelembe az épület stílusát, korát, ahhoz
színben, anyagban harmonizálva illeszkedjünk. Javasolt az épület homlokzatának védelme érdekében az
épület falához rögzített konzolos táblák vagy az épület elé kihelyezett álló táblák alkalmazása.
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KERÍTÉSEK
Ajak kertvárosias, falusias lakóterületi részein változatos anyagokból készült kerítések találhatóak.
A településrészen általában acélszelvényekből, fából, kovácsoltvasból, beton oszloppal tagoltan, vagy a
nélkül készült kerítések találhatóak meg.
A kerítés a hozzátartozó épület anyagával, és színével is összhangban kell, hogy legyen. A kapu, a belépés
helye lehet hangsúlyos, de nem hivalkodó.
A javasolt, áttört kerítés hagyja látni az épületet. Tartós, időjárásálló, kevés karbantartást igénylő anyagokat
alkalmazzunk.

A

lábazatok

burkolata

tartós,

fagyálló

anyagból

készüljön.

Összefoglaló ajánlás:
Az áttört kerítések kívánatosak, tömör és nem átlátható megoldások kerülendők. A belsőbb utcákban
elfogadható, de a főhomlokzat felől kerülendő a dróthálós kerítés, a tisztán növénykerítés, illetve a
lábazat nélküli fakerítés. A kerítést érdemes az épülettel harmonikus szín, és anyaghasználat
figyelembevételével kialakítani. A kerítés kialakításakor használjunk az épületen is megjelenő anyagokat,
színeket, így megteremthetjük a kapcsolatot közöttük harmóniát hozva létre. A kertkapu kialakításakor
alkalmazhatunk hangsúlyosabb elemeket is, de ügyeljünk arra, hogy az ne legyen hivalkodó, ízléstelen.
Ne essünk túlzásokba, ne építsünk a szükségesnél magasabb és vastagabb kerítést. Tartsuk szem előtt,
hogy a vagyonvédelem érdekében épített erődítményszerű kerítések nemcsak otthonunkat, értékeinket
fedik el, de az esetleges illetéktelen behatolót is elrejtik majd, aki így észrevétlen marad.
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KERTEK, UDVAROK
A településrészen a jellemzően oldalhatáron álló telepítésnek és a hagyományos áttört kerítéseknek
köszönhetően széles belátás nyílik a kertekre, így azok rendezettsége, megjelenése erős hatással lehet az
utcaképre.
A lakóépületek kertjeiben célszerű árnyékos és napos területeket is kialakítani, hogy bármely napszakban
alkalmas legyen a pihenésre. Télen az örökzöld fák árnyéka kedvezőtlen, ezért érdemes azokat ennek
megfelelően telepíteni.

Összefoglaló ajánlások:
A kert takartságától függetlenül a kert minősége nagyon fontos, komoly hatással lehet ránk és a
környezetünkre. Az előkert kellemes kialakítása fontos az utcakép szempontjából is. Lehetőség szerint
ne létesítsünk különálló garázsépületet.
Érdemes olyan növényfajokat választani, amelynek nem csak a virágai, hanem a levelei és a termésük
is díszítő értékkel rendelkezik, így az év minden szakában lesz miben gyönyörködni.
Lehetőség szerint a helyi természeti adottságokhoz és a meglévő környezethez illeszkedő fajokat
válasszunk. Kerüljük az invazív, idegenhonos fajokat.
Az előkertbe mutatós, gazdag színvilágú növényeket ültessünk. A fák közül leginkább a közepes
méretű, laza ágállású fajokat válasszuk. Bizonyos mértékben használhatunk örökzöldeket is, de kerüljük
a magasra növő fajokat, melyek kitakarják a házat és télen nem engedik be a napfényt.
Az alacsony örökzöld növényekből kialakított sövények viszont összekapcsolhatják az épületet az
utcával vagy akár térhatároló fal is kialakítható belőlük. Ilyen sövény kialakítható például puszpángból
(Buxus sempervirens) vagy japán kecskerágóból, illetve ennek fajtáiból (Euonymus japonicus).
A kert és az épület harmóniája ugyanolyan fontos, mint a kerítés és az épületé. A növényzet ne takarja el
túlzottan az utcaképben megjelenő épületet, hagyjuk látszani a kertet. A kerti bútorok, építmények
épülettel azonos anyaghasználata, színezése, a burkolatok anyagválasztása rendezett képet mutat,
összhangot teremt kertünkben.
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Ajak kertvárosias, falusi lakóterületi településrészen a lakóépületek kertjeinek többségének hátsó fele
művelés alatt áll, vagy gyümölcsösök találhatóak rajta. Részben ennek is köszönhető, hogy az itteni telkeken
a főépület mellett általában több melléképület is található. Ezek elrendezésénél fontos, hogy lehetőleg az
épület mögé kerüljenek, az utcafrontról
ne látszódjanak.

A

burkolt

felületek

kialakításakor

ügyeljünk arra, hogy megtartsuk az előírt
minimális
Burkolatként

zöldfelületi
tartós,

vagy

arányt.
könnyen

felújítható, vízáteresztő, vagy fagyálló
burkolatot,

csúszásmentes

anyagot

válasszunk.

A

településrészen

változatosak

a

melléképületek, illetve a gépkocsi elhelyezés módjai: félszint eltolással a pinceszinten elhelyezett, vagy
különálló, illetve az lakóépülethez épített
garázsok jellemzőek.
A ház méreteinek érzetét a környező
növényzettel

befolyásolhatjuk.

Magas

növényzettel csökkenthetjük, alacsony
növényekkel

növelhetjük

a

ház

méretének érzetét.
Az oldalkertben pergola alakítható ki.
Anyaga fém vagy favázas legyen.
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UTCÁK, TEREK
Az utak, járdák megfelelő vízelvezetése alapvető a harmonikus településkép létrehozásához. A csapadék
hasznosítása, megtartása nagyban megnöveli a szép környezet kialakítását és fenntartását. A
településrészen az árkok, nyitott csatornák fontos településképi elemek.
Az utcák fásítására ugyanaz jellemző, mint a település központjában, nincs egységes útszéli fásítás, a lakók
egyénileg ültetgetnek a portájuk előtt növényeket.
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Ajak kertvárosias, falusias lakóterületi településrészein a hagyományos értelemben vett közparkok nem
alakultak ki. A város közparkjai, közterei a településközponti településrészen találhatóak.
Ide sorolható még a város
futballpályája,
település

amely

nyugati

a
felén

található. Ez a füves terület,
akár csak a közparkok a
lakosság számára megfelelő
rekreációs helyszínt biztosít.

Összefoglaló ajánlások:
A közterületek tervezésekor igazodjunk a meglevő adottságokhoz, vegyük figyelembe a környezetet,
elképzeléseinket azzal harmonizálva valósítsuk meg. A virágos, zöld utcák, ápolt, gondozott közterületek
nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy egy település élhetőbb legyen. Ajak esetében is a cél az,
hogy a meglevő zöldfelületeket megfelelő állapotban fenntartsák és mind minőségileg, mind
mennyiségileg fejlesszék.
A korábban közölt utcákra és terekre vonatkozó ajánlások itt is alkalmazandók.
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AJÁNLÁSOK – ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
IPARI, GAZDASÁGI TERÜLETEK
TELEPÍTÉS
Ipari-gazdasági tevékenységet lakóterületen csak kivételes esetben, alapvetően a lakosság alapfokú
ellátása céljából végezzünk. A tevékenység fajtája ne okozza a szomszédok zavarását, legyen alkalmas a
lakóterületi

együttélés

normáinak

betartására.

Problémás

tevékenység

(zajos,

bűzös,

jelentős

ügyfélforgalommal jár stb.) nem alkalmas lakókörnyezeti integrálásra és helye a település erre a célra kijelölt
egyéb övezeteiben van (Ipari Park). Ipari-gazdasági tevékenység céljára a település mezőgazdaságilag
kevésbé értékes, alacsony termőképességű területeit kell igénybe venni, illetve meg kell vizsgálni a település
barna-, illetve rozsda övezeteinek hasznosíthatóságát. Az ipari gazdasági létesítmények telepítésekor nehéz
az igazodásról beszélni, mivel sokszor önálló objektumokként jelennek meg a tájban..

TEREPALAKÍTÁS, TÁJBAILLESZTÉS
Az építmények kivitelezésekor igyekezzünk a
földmunkákat minimalizálni, kerüljük a talaj
felesleges bolygatását, amennyiben a területen
már

meglévő

növényállomány

található,

törekedjünk annak megóvására, hiszen egy
beállt növényzet kialakulásához hosszú évekre
van

szükség.

Az

épület

tervezésekor

igyekezzünk az épületet minél inkább tájba
illeszteni, kerüljük a hatalmas, környezetéből
túlzottan kiugró épülettömegek alkalmazását, a
nagy

magasságokat.
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SZÍNEK, ANYAGHASZNÁLAT
Az ipari, gazdasági építmények általában nagy felületen jelennek meg a tájban, ezért nem mindegy, milyen
anyagokat és színeket használunk. Az épületek színének megválasztásakor járjunk el körültekintően,
próbáljunk semleges árnyalatokat választani, ezzel is segítve a környezethez való illeszkedést. Az iparigazdasági épületek többnyire a technológia, a racionalitás, a gazdaságosság által meghatározottak,
azonban ezek a létesítmények is formálhatók, gazdag íthatók. Az előbbiek érvényesek a tömegformálásra, a
magastető kiválasztására, homlokzati anyaghasználatra, a színekre stb.

KERÍTÉS
Az ipari, gazdasági épületek kerítésének kialakításakor válasszunk kevésbé tömör, átlátható megoldásokat,
színben használjunk az épület homlokzatával harmonizáló, kevésbé hivalkodó árnyalatokat. Jó megoldás
lehet a növényzetből kialakított kerítés is.
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KÖRNYEZETALAKÍTÁS
Az épületek mellett fordítsunk időt és energiát az épület környezetének megtervezésére is, kérjük
szakember segítségét ebben. A parkos, zöld környezet többféle funkciót is betölt, egyrészt esztétikailag
javítja a környezet minőségét, megtöri az épületek monotonitását, feloldja a burkolt felületek egyhangúságát,
másrészt mikroklimatikus hatásai révén javítja a levegő minőségét.

Amennyiben az ipari, gazdasági tevékenység zavaró hatású a környezetére nézve (zaj, légszennyezés,
bűz), gondoskodjunk megfelelő védősáv/védőfasor kialakításáról, az objektum takarásáról. A védősáv
tervezése során felmerülő fontos szempontok: a védősáv szélessége, a védősávot alkotó növényfajok
összetétele, növények tűrőképessége, ültetési távolság stb.

57 | AJÁNLÁSOK- ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ

A növényfajokat a helyi adottságoknak megfelelően válasszuk ki, a talaj minősége, a terület fekvése,
benapozottsága, a növény szárazságtűrő képessége is fontos szempont. Érdemes az ipari, gazdasági
létesítmények fogadó részét, a bejárat környékét hangsúlyozni színes növénykiültetésekkel, ezek vonzzák a
tekintetet, és pozitív benyomást keltenek az ide érkezőben. Gondoskodni kell a növények megfelelő
vízellátásáról, különösen, ahol nagy felület burkolt, így fokozott a hőfelvétel, hőleadás mértéke és kevés a
növény ültetőközege. A zöldfelületek vízellátása megoldható telepített öntözőrendszerrel, csöpögtető
berendezésekkel vagy hagyományos módon kézi öntözéssel is. Az ablakokba kihelyezett virágládák szintén
növelik az épület esztétikai értékét, otthonosabbá, barátságosabbá téve a környezetet. A telephelyek
arculatát igen gyakran nem a főépület építészeti gazdagsága, hanem az utca felől domináló egyszerűbb
építészeti eszközök igényessége határozza meg.

Fordítsunk

kiemelt

figyelmet

az

utcafronti

kerítés,

ipari

és

személybejárati kapu és porta, a látható műtárgyak, mérnöki
létesítmények,

a

reklámok,

reklámfeliratok

elhelyezésére,

kialakítására. Fontos a telep fogadó övezetének kialakítása igényes
térburkolatokkal,

szükség

szerint

padokkal,

utcabútorokkal,

zöldfelületekkel, reklámként is értelmezhető zászlórudakkal.
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Minden telephelyen szükség van iroda épületrészre, fizikai dolgozókat kiszolgáló szociális helyiségekre,
melyek a telephely az épületek arculatformálásánál kedvezőbb, igényesebb kialakítással készülhetnek.
Előbbiek

miatt ezek

a funkciók kívánkoznak

a tömbösített, vagy pavilonosan megfogalmazott

épületállományunk utcafronti településképet is érintő részére. Az iroda-szociális épületrész akár teljesen
takarhatja az egyszerűbb karakterű műhely épületszárnyat.

Az ipari-gazdasági létesítmények sem képzelhetők el zöldfelületek, szélvédő, árnyékoló, vizuálisan határoló
fasorok, ligetek, egyéb növénytelepítés, netán fogadó övezeti díszkert nélkül. Az előbbiek meglévő, nem
különösebben mutatós telephelyünk arculatának javítására, gazdagítására, netán takarására is alkalmasak.
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
A területen meg kell ismerni és be kell tartani releváns Országos Ökológiai Hálózat elemeire vonatkozó
kezelési terveket, ajánlásokat és szakmai előírásokat. Valamennyi alkalmazott eszközzel törekedni kell a
tájkarakter megőrzésére, a növény-, és állatvilág indokolt védelmére, zavarásának, megváltoztatásának
elkerülésére.
Tanyák, majorok építésénél biztosítani kell a tájba illesztést megfelelő, lehetőleg pavilonos (nem tömbösített)
telepítési koncepcióval, természetes tájba illő anyaghasználattal, egyszerű építészeti tömegformálással,
magastetős kialakítással, a területen jellemző természetes anyagú fedési móddal.
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Összefoglaló ajánlások:
Ajak jelentős nagyságú külterületi termőföldjei hagyományosan szántóterületként, gyümölcsösként
hasznosítottak. Erre vonatkozóan a következő ajánlások érvényesek:
A talaj, mint a növényzet egyik alapvető élettere, a legfontosabb természeti erőforrások közé tartozik,
melynek védelme különösen fontos Magyarországon, mivel az ország területének kb. 50%-án
szántóföldi művelés folyik. A mezőgazdasági művelés alatt álló területeken az intenzív talajművelés igen
súlyos talajerózióhoz, talajtömörödéshez, a biodiverzitás csökkenéséhez, valamint a bemosódott
növényvédőszerek által a felszíni, felszín alatti vizek szennyeződéséhez vezethet.
Olyan talajkímélő művelési módokat kell alkalmazni, amelyek a talaj erózió és defláció elleni védelmét, a
talajszerkezet és -nedvesség megőrzését, a talaj szervesanyag tartalmának növelését, a talajélet
védelmét célozzák meg. A talajerózió és a különböző művelési rendszerek összefüggéseit vizsgáló
kutatási eredmények alapján elmondható, hogy a kímélő művelés világszerte hozzájárult a talajerózió
csökkenéséhez.
A természetközeli élőhelyek szomszédságában a természetvédelmi érdekeket szem előtt tartó
hagyományos művelési módok, gazdálkodási formák részesítendők előnyben. A mezőgazdasági
szennyező

források

mennyiségét

csökkentve

hozzájárulhatunk

a

természetközeli

élőhelyek

megóvásához.
A helyi tájhasználatra jellemző művelési ágak megtartására és fejlesztésére, a hagyományos
tájszerkezet megőrzésére, illetve visszaállítására kell törekedni.
Általánosságban elmondható, hogy a természeti állapot megőrzésére, illetve javítására kell törekedni.
Ösztönözni kell

a hagyományos

növényi

kultúrák

termesztését,

valamint a biogazdálkodás

megteremtését.
A defláció és az erózió okozta káros hatások mérsékléséhez, megszüntetéséhez elsődleges a parlagon
hagyott, kopár területek felszámolása és a művelésbe való bevonásuk.
Az idegenhonos invazív növényfajok, mint pl. a selyemkóró, aranyvessző fajok, bálványfa kiszorítják a
természetes vegetáció elemeit, veszélyeztetik az őshonos fajok fennmaradását, ezért terjedésüket minél
előbb meg kell állítani, állományaikat vissza kell szorítani a rendelkezésre álló eszközökkel (kaszálás,
vegyszeres kezelés stb.).
Az állattartó telepek létesítése, korszerűsítése mellett, támogatandó a felhagyott állattartó telepek
felújítása és üzembe helyezése.
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TELEPÍTÉS
Ajak külterületén található üzemek, telephelyek és gazdasági célú telkek területein az épületek
különállóak.

TETŐFORMA GAZDASÁGI ÉPÜLETEK
Ajak külterületén található gazdasági épületein a nyeregtetős és félnyeregtetős tetőforma elfogadott,
lapos tető, vagy manzárdtetős tetőforma nem lehet.

TETŐHAJLÁSSZÖG
A településrészen a meglévőkhöz hasonló tetőhajlásszögű, magastetős új épületek tervezése javasolt. A
35-45° közötti hajlásszög illeszkedik a településrész képébe.
Jelentősen eltérő hajlásszög alkalmazásakor az utcakép, ill. a telephely képe nem egységes. Magastetős
épületek közé kevéssé illik az alacsony hajlásszögű, vagy lapostető. Ugyanez fordítva is igaz.
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Ahhoz, hogy tudjuk, kik vagyunk és hova tartunk az
életünkben, elengedhetetlen a múltunk ismerete és
hagyományaink tisztelete, ápolása. Ajak esetében
építészeti

szempontból

törekednünk

kell

a

hagyományos épülettípusok, formák, motívumok
megőrzésére. A tornácos házak ilyen jellegzetes
hagyományőrző
településen

épületek,

találhatók

sajnos

nagy

azonban

része

a

leromló

állapotban van.

Érdemes megfigyelni azokat az eseteket, amikor egy
ilyen épület sikeres felújításon esik át.
Az alábbi épület felújítása során semmilyen új elemet,
vagy díszítést nem alkalmaztak, teljes egészében az
eredeti állapotot állították helyre.

A Kultúra Házának és a Városi és Iskolai könyvtárnak az épülete pozitív példa arra, hogyan lehet egy
középületet harmonikusan beilleszteni egy hagyományos falusias környezetbe. A földszintes épület méretein
egyértelműen látszik, hogy kiemelt funkcióval van ellátva, azonban a színe, megjelenése illeszkedik a
lakóterületbe. A homlokzaton megfigyelhető színben is elkülönített sáv a lakóházak díszítésére utal.
Ablakainak mérete más középületekhez képest nem hosszúkás és keskeny, hanem kétszárnyú
négyszögletes, akár csak a legtöbb lakóház esetében.
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A

hagyományos

tornácos

épülettípus

gyökerei

a

reneszánsz kor árkádsoraihoz vezethetőek vissza.
Természetesen az azóta eltelt időben kialakultak
tájegységekre vonatkozó sajátosságai.
Az bal oldalon látható halványsárga vakolat visszafogott,
egységes homlokzati képet alkot a fehérre festett
ablakkal, és keretezésével.

A vidéki építészet, építészeti stíluskorokhoz való kötődése fel-felbukkan egy-egy homlokzaton. A historizáló
stíluselemek például neobarokk, neoklasszicista elemekkel jelennek meg, gyakran keveredve, vagy helyi
átiratban. A lenti három kép, a homlokzati ornamentika illusztrálása.

A Kultúra Házához hasonlóan a Szociális Alapszolgáltatási Központ is alapvetően harmonikusan próbál
beilleszteni egy hagyományos falusias környezetbe. Az utcai homlokzat a portikusz-szerű oszlopos előtetős
motívumokkal tördelt. Ablakainak mérete váltakozik a hosszúkás és keskeny, tipikus középület jellegűtől,a
kétszárnyú négyszögletesig,ami analóg a legtöbb lakóház szokványos ablakméretével. Emeleti szintje
csupán a hasznosított padlástér, ugyanakkor rizatlitszerű kiugrások a sarkokon, és a középrészen utalnak a
középület funkcióból fakadó léptékváltásra.
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A temetőben található fából épült nyitott
harangtorony kiemelkedő eleme a városnak. A
főútról rátérve a városba tartó útra az elsők
között lehet megpillantani ezt az építményt,
amely részben annak is köszönhető, hogy
kiemelt helyen, dombos területen áll.

Egy

modernebb,

azonban

a

város

falusias arculatába
illeszkedő példa az
alábbi kerítés.

Jellemző a fa mellvéd,korlát, kerítés geometrikus vagy virágmotívumokkal történő díszítése. Ezáltal is
reprezentálva az ottlakók kreativitását, illetve helyi hagyomány ilyenformán való megnyilvánulását.
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Kellemes,

vidám

hangulatot

ébresztő

részletek

tulipánmotívumok fa anyaghasználattal egy kortárs
épületen.

Ívesen, téglából falazott kémények sorakozása tetőn.

Hangulatos kialakítású szélfogó az épület bejáratánál, fa
korláttal,

faráccsal,

harmonikus

anyaghasználattal,

felfüggesztett cserepekkel, hiteles vidéki atmoszférával,
mégis modern kivitelben.
Alább a pálinkafőzde technológiáját tükröző, hagyományos lakóház léptéktől ugyan feljebb lépett,
ugyanakkor illeszkedő tömegformálása. Szín és anyaghasználata szintén illeszkedő. A felirat stílusa
mintaértékű.
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A vasútállomás épülete sajnos elhanyagolt állapotban, azonban még így is sugározza magából a modern
hangulatát, tiszta, nagyvonalú tömegképzésével.

A településközpontban található élelmiszerüzlet oldalhomlokzata
tornácos

jellegű.

Kettőzött

kis

keresztmetszetű

faoszlopok

támasztják a födémkonzolt, mely árnyékolja a gazdasági bejáratot
a déli naptól, véd esőtől, hótól.
Alábbi épület léptékében és formavilágában köthető például az
osztrák hegyi vendégházakhoz.

Az

alábbi

két

példa

párhuzam

a

tetőforma kialakításra. Ezt leszámítva
azonban

minden

léptékében,

másban

eltér:

anyaghasználatában

részletképzésben,
kiosztásban,
anyaghasználatban,

nyílászáró
kerítésforma,
előkert

kialakításban, tetőtér hasznosításban.
Az eltérés nem véletlen, Ajak két egymástól térben messze álló épülete, a saját környezetébe ugyanakkor
beilleszkedik.
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A település arculatának kialakításában nagy szerepe van az

utcák megjelenésének is. Az utcaképet nagymértékben
meghatározza

a

hirdetőtáblák,

reklámfelületek

megjelenésének módja. Ezeknek a tábláknak a célja
elsősorban

a

figyelemfelkeltés,

ezért

sokszor

élénk

színekkel vagy túlzottan nagy méretű táblák kihelyezésével
próbálják elérni. Az információ közlését kreatív módon, a
környezethez jobban illeszkedve is megtehetjük.
A település központi részein reklámhordozók kihelyezésekor
törekedjünk arra, hogy az alkalmazkodjon az adott épület
jellemzőihez, színeihez, anyaghasználatához. A település
egyéb területein csak a szabályozás szerinti reklámhordozó
helyezhető el, itt szintén elengedhetetlen a megfelelő
anyaghasználat.
Az

egyedien

hirdetőtáblák,

kialakított,

faragott

üdvözlőtáblák

oszlopokon

hangulatosabbá

álló

teszik

a

településképet.
A felirat stílusa, sajátos kialakítása magára
vonzza a tekintetet.
Az

épülethomlokzatán

elhelyezett

táblák,

feliratok harmonizáljanak az épülettel, színben
válasszunk
földszíneket.
illeszkedik
formájukkal,
tetőfedésükkel

semleges
Mindkét
a

árnyalatokat,

buszváró

település

épülete

utcaképébe,

anyaghasználatukkal,
egyaránt.
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Alternatív energiaforrás használat
A nagy és megfelelően tájolt tetőfelülettel rendelkező épületek alkalmasak arra,
hogy napelemet, napkollektort helyezhessünk el rajtuk. Jellemzően a léptékükből
fakadóan a középületek

tetőfelületei jöhetnek

szóba,

azonban megfelelő

tervezéssel, vagy az adottságok kihasználásával lakossági céllal is kihasználható
az alternatív energiafelhasználás. Szigeterőmű, kerti szélerőmű is megemlíthető, a
szélenergia hasznosítására. Ennek támogatása Európai Uniós és állami célkitűzés,
illetve

kötelességünk

is,

hogy

a

jövő

generációi

környezetszemléletet alakítsunk ki és tartsunk fenn.

számára

egy

élhető
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Utcatáblák, feliratok, árulkodó formák:
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AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Ajak e-mail címe: ajakhiv@gmail.com
Ajak postai címe: 4524 Ajak, Ady Endre út 25.
Telefon: +36 45 455 035
Polgármester: Kerekes Miklós
Polgármester e-mail címe: miklos.kerekes70@gmail.com
Főépítész: Marosán Andrea mb. főépítész
KÉSZÍTETTE:

SZERKESZTETTE:

Labbancz András ügyvezető, okl. településmérnök

Végh József Csaba, Vasas Zsófia

SZÖVEG:

Végh József, Végh József Csaba, Vasas Zsófia

FOTÓ::

Végh József , Végh József Csaba, Végh Csongor

GRAFIKA …………………….……………..…Végh Csaba, Lechner Tudásközpont mintasablonjának
felhasználásával
Ajak, 2017.
Felhasznált irodalom, weboldalak:
Építészeti útmutató ábrái: Lechner Tudásközpont
Magyarszéphely településképi arculati mintakézikönyv
Nyírmeggyes településképi arculati kézikönyv
Ibrány településképi arculati kézikönyv
http://www.ajak.hu/index.php/hu/varosunk/varosunkrol/telepulestortenet
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ajak_(telep%C3%BCl%C3%A9s)
http://nagyvofely.hu/ajak/templomok
http://www.olvass-sokat.hu/korhaz/sites/olvasssokat.hu.foiskola/files/muveszet/Ajak/072_a_j_a_k.pdf
http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm

