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KÖSZÖNTŐ
Tisztelt Olvasó! 

Az önkormányzatok újabb feladatot kaptak azzal, hogy településeikre Településképi Arculati Kézikönyvet és Településképi Ren-
delet alkossanak. Az új feladat, új lehetőségeket teremt és csak rajtunk múlik, hogyan élünk ezzel. A széles partnerség kere-
tében készült dokumentumok biztosítják, hogy jobban megismerjük környezetünket és egymás nézeteit, többek között abban 
a tekintetben is, hogy kinek mi a szép. E teljesen szubjektív elem folyamatosan változtatja városunk képét. Az egy évvel, a tíz 
évvel, az ötven avagy kétszáz évvel ezelőtti Örkény is más arcát mutatja. A változás nemcsak az épített környezetben, hanem 
bennünk örkényiekben is jelen van, melyek egymásra hatva állandó kölcsönhatásban vannak. Ennek köszönhetjük, hogy nincs 
két egyforma település, egyforma városrész, egyforma ház, hiszen történetük és hagyományaik is különböznek. A változások 
indokolják, hogy a jelent tükröző Kézikönyv néhány év múlva már lehet, nem lesz számunkra tartalmában teljesen megfelelő. 

Formáljuk, alakítsuk együtt a Kézikönyvet, hogy minél inkább váljon mindannyiónk megelégedésére. 

A Kézikönyv nemcsak a helybeliek, hanem az idelátogatók számára is hasznos lehet, mivel a külső szemlélő számára egyfajta 
keretet adhat a város megismerésének izgalmas útján.  

Kellemes utazást kívánok Mindenkinek városunk felfedezésekor.

Kovács István
polgármester
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ÖRKÉNY BEMUTATÁSA: 
ÁLTALÁNOS TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSKARAKTER

Örkény fejlődését jelentősen meghatározza földrajzi fekvése, kiváló közlekedési kapcsolatát az M5-ös autópályának, a Bu-
dapest-Kecskemét vasútvonal településen történő áthaladásának, valamint e két gazdaságilag jelentős város közelségének 
köszönheti. Örkény kedvező földrajzi helyzetét többek között régészeti múltja is alátámasztja, amely szerint ezen a területen 
már a honfoglalást követő években laktak emberek. A település fejlődésében meghatározó mérföldkő a XIX.sz. vége, valamint 
a XX.sz. eleje, amikor Pálóczi-Horváth István új kastélyt építtetett, valamint számos vállalkozás megkezdte tevékenységét. 
Örkény-Telep és Örkény-Tábor összevonásával 1949-ben megalakul Táborfalva, 1984-ben pedig Örkény Várady-telep átcsa-
tolásra került Hernádhoz. Kistérségi jelentősége mindezek ellenére sem csökkent, a közel ötezer fős település 2004 óta visel 
városi rangot. A kisvárosias lépték kellemes légtér arányt biztosít a településre látogató számára. Az alföldi tájra jellemzően 
terjengős a város településszerkezete, mely köszönhető a széles utcáknak, a nagyobb telekméretnek. Az idelátogató számára 
rögtön feltűnik a hatalmas közterületek rendezettsége, az utcák tisztasága. Nem könnyű feladat ez egy alföldi településen 
esetében sem éppen a nagy kiterjedés miatt, de Örkény méltán lehet büszke erre.
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Bár a település a fejlődését nem az 
idegenforgalomra alapozta, mégis ku-
riózumként mindenképp megkell em-
líteni a 2004-ben létesült Euro-Ring 
versenypályát, mely vonzó a profi és az 
amatőr autósok és motoros körében is. 

Örkényiek nagy valószínűséggel tudják, 
de az idelátogató számára kérdésként 
merülhet fel, hogy vajon Örkényhez Ör-
kény István neves írónak van-e kötődé-
se. A város felfedezése során találkoz-
hatunk Örkény István szobrával, mely 
megerősít bennünket, hogy bizony kell 
lenni kötődésnek. Hogy mi az? Kedves 
Olvasó! Képzelje a mende-monda szerint 
édesapja akarta megváltoztatni a család 
vezetéknevét az Österreicher névről va-
lami magyarosabbra. Istvánt kérte meg, 
hogy vigye fel Pestre a névváltoztatá-
si kérelmet, viszont ő elfelejtette, hogy 
milyen nevet is ajánlott az apja, úgyhogy 
a vonatról az ablakon kinézve pillantot-
ta meg az Örkény feliratot valahol. Bár, 
hogy is volt a történet kedves számunk-
ra.



ÖRÖKSÉGÜNK:
TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ ÉPÍTÉSZETI, MŰEMLÉKI, TÁJI 

ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK, TELEPÜLÉSKÉPI JELLEMZŐK

Örkényen mind országosan, mind helyileg védett épület/építmény is megtalálható. Kiemelendő a barokk eredetű, eklektikus 
stílusú Pálóczi-Horváth-kastély, mely a kastélyparkjával együtt jelentősen meghatározza a városba érkező számára a telepü-
lésképet. A Kastély parkban két szép állapotú, a kastéllyal egyidős gesztenyefa áll. Ugyancsak a főút mellett található a másik 
országosan védett épület is, az 1844-1847-ben épült Római Katolikus Templom. Helyi védelemmel leginkább köztéri szobrok és 
műalkotások rendelkeznek, megtalálható a listában több kőkereszt is, mely a település egyházi kötődésére utal. Helyi védelemre 
javasolt épületeket megjelöl a hatályos helyi építési szabályzat, többek között a Református templomot, a Polgármesteri Hivatalt. 

A település életében a kulturális értékek megőrzése is fontos, ezért több hagyományőrző és gasztronómiai fesztivál is évek 
óta megtartásra kerül a városban. Ezek közül kiemelendő az Örkényi Vitéz Napok és a Forralt Bor Fesztivál, melyet a kézikönyv 
készítését megelőző kérdőíves felmérés alkalmával számos esetben a helyiek is megemlítették.
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ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK: 
TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ, ELKÜLÖNÜLŐ KARAKTERŰ 

TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA, A TELEPÜLÉSKÉP, ARCULATI JELLEMZŐK ÉS TE-

LEPÜLÉSKARAKTER BEMUTATÁSÁVAL 

Örkény fejlődésének térbeli vizsgálatához, valamint a területfelhasználás kialakulásának vizsgálatához a katonai felmérések a 
leginkább alkalmasak. 
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1. Első Katonai Felmérés  
(1763-1787) 
2. Második Katonai  
Felmérés (1806-1869) 
3. Harmadik Katonai  
Felmérés (1869-1887) 
4. Magyarország Katonai  
Felmérése (1941)

1.

3.

2.

4.

Az első Katonai felmérés idején önálló település megjelenik a térképen Őrkinvel Erkény névvel. Egy gémes kútnál és fél tucat 
háznál többet nem ábrázoltak ekkor még. Erdő valamint vizenyős, lápos területek a jellemzőek.    
 
A következő térképen már látszik a főútra láncszerűen felfűzött telkek és épületek vonalai, melyek fejlődése leginkább a 
főút vonal mellé szerveződött.           
 
A harmadik katonai térképen még jelentős települési fejlődés nem látszódik, továbbra is jellemzően a főút melletti terüle-
tek adnak helyet az újonnan betelepülők számára.         
 
Igazi nagy ugrás már az 1941-es térképen látszódik, ahol a település ÉK-i irányban számos utca kialakításával nagyot nőtt. 
Az új utcavezetések szabályosak, mely tervezettségre utal.        

 
A város beépítésre szánt belterületi részét két településrészre érdemes tagolni, továbbá a külterületi lakott részt javasolt meg-
különböztetni.
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Örkény esetében 3 eltérő karakterrel 
rendelkező településrészt különbözte-
tünk meg az alábbiak szerint:

- Történeti városrész 
- Átalakuló városrész 
- Természetközeli településrész

1. Történeti városrész 

Határai: Vasút u. – Bartók B. u. – Lenin u. – Münnich F. u. – Majakovszkij u. – Bartók 
B.u. – Hunyadi u. – Fő u. – temető – Táncsics M. u. – Sport u. –- Fő u. – Ady E. u. – 
Kossuth L. u. – Árpád u. – Dózsa György u. – Baross u. – Kossuth L. u. –vasút.

Zártsorú, beépítés nem jellemző a városra, még a városközpontban is oldalhatá-
ron vagy szabadon álló zömében földszintes épületek állnak. Új építések során az 
emberi léptékű, városias arculat kialakítása érdekében fontos a gondos tervezés és 
a környezethez illő épülettömeg, forma, anyaghasználat, stílus figyelembe vétele. 

A városrész történetiségének köszönhetően ezen a területen található a legtöbb 
védettséggel rendelkező vagy arra érdemes érték. A védett érték méltó település-
képi, illetve tájképi megjelenése érdekében a hagyományos műszaki megoldások 
és építőanyagok alkalmazását előnyben kell részesíteni. A kellemes utcakép kiala-
kításához nem szükséges, hogy egyforma házak legyenek, ugyanakkor a harmoni-
kus utcaképhez elengedhetetlen, hogy a szomszédos iépületek tömege, karaktere, 
anyaghasználata illeszkedjen egymáshoz. Azokon a területeken, ahol az utcaszer-
kezet és a közmű kiépítés megengedi érdemes egységes fasorokat alkalmazni.

Forrás: maps.google.com - ideiglenes kép a  térképező szoftware elkészüléséig.
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2. Átalakuló városrész  

Határai: történeti városrészen kívüli belterület  

A falusias jellegű városrészen jellemző a sakktáblás elrendezésű telektömb. Az ingatlanokon zömében oldalhatá-
ron álló, előkerttel rendelkező, földszintes hajlított házak találhatók. Ezen a településrészen a telkek általában na-
gyobbak, ennek köszönhetően a beépítettség alacsonyabb. Új építés esetén az épületeket az építési helyen be-
lül, a környezetében kialakult beépítési ritmus figyelembevételével javasolt elhelyezni. Törekedni kell arra, hogy egy 
telken lévő épületek és építmények anyaghasználata, tetőfedő anyaga egymáshoz és környezetükhöz illeszkedő legyen. Ér-
demes az épületek arányrendszerét a hagyományos beépítési módhoz és anyag használathoz igazítani. A természetes épí-
tőanyagok és színeik alkalmazása (pl.: látszó kőfelület, tégla, fa, réz, cink) harmonikusabb épülettömeget eredményezhet. 
 
A városlátogató számára feltűnhet a kellemes légtér arány ezekben az utcákban, mely nemcsak a sikeresen megválasztott 
utcaszélesség, az áttört kerítések, hanem a gondozott közterületeknek is köszönhető. A későbbiek során érdemes megtartani 
a „szelős” beépítést, illetve az utcakép ütemét vagyis, hogy új épület tervezésekor érdemes figyelembe venni a környező ingat-
lanon elhelyezett épületek tömegét, karakterét.
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3. Természetközeli külterületi városrész 

Lakott külterületi városrészek az ún. Bikahegy, Ilonamajor, Pettyán, Kővágódűlő.  

Ebben a kategóriában jelennek meg a tájvédelmi szempontból jelentős természetvédelmi területek is. 

A mezőgazdaság az utóbbi időben háttérbe szorult, így a tanyai élet is elveszítette korábbi varázsát, ugyanak-
kor elmondható egy újrafelfedezése a vidéki létnek. Az átalakulás hozza magával a funkcióváltást is, ennek meg-
felelően a mezőgazdasági tevékenység ezeken a területeken áttolódik a rekreáció irányába. Bár Örkény ese-
tén ez az átalakulás lassabb folyamat, mivel jelenleg ezeken a területeken jellemzően a szükség miatt élnek 
emberek. A méltatlanul elveszített tanyai lét varázsa, a hagyományos értékek jelenléte, beépülése a rurális térségek telepü-
léseinek életébe nélkülözhetetlen a település én-tudatának visszaszerzéséhez, a település identitásának megerősödéséhez. 

Az Alföldi tájhoz kapcsolódik, hogy sík terepen terjengős településszerkezetek jönnek létre, viszonylag szabályos alapraj-
zokkal, építészeti léptékű építészeti együttesekkel, széles utcákkal. A település és a táj viszonylatában itt a sziluettnek 
van különleges jelentősége, hiszen a sík tájban minden kimagasló elemnek különleges, mondhatni tájformáló hatása van. 

A táji látvány megőrzését szolgálja a tájba simuló, anyaghasználatában és színezésében környezetétől nem elütő, ma-
gasságával a növényzet szintjét nem túllépő, funkciójában a környezetét nem veszélyeztető építmény telepítése. 

Javasolt a telepíthető fás szárú növények esetében az őshonos, táji adottságoknak megfelelő növény választása, ezzel együtt 
kerülendő a tájidegen, agresszíven gyomosító, invazív növényfaj.
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ

A településkép fontosságát talán a kirándulások alkalmával érzékeljük leginkább. Élvezzük a hangulatot, melyet egy törté-
nelmi városrész, vagy egy modern tengerparti beépítés generál, azonban ritkán fogalmazódik meg bennünk, melyek is azok 
a tényezők, amik a számunkra kedvező miliőt létrehozzák. Jelen fejezetben összegyűjtött ajánlásokkal, azokat az építészeti 
szempontokat szeretnénk figyelmébe ajánlani a tisztelt olvasónak, melyekkel elérhető egy helyi értékekre alapozott, egységes 
településkép, mely méltó otthonaként szolgálhat a helyi lakosoknak, miközben képes megtartani a településre jellemző értéke-
ket az utókor generációi számára. A Történeti, Átalakuló és a Természetközeli területekre vonatkozó ajánlások külön fejezetben 
kerülnek bemutatásra, azonban a jó példák, melyek jelenleg is karakert adnak az épületeknek, mint például az anyaghasználati 
és részlet megoldások bemutatása mind a három területre vonatkozóan értendők. 

5
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TÖRTÉNETI ÉS ÁTALAKULÓ VÁROSRÉSZ
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MAGASSÁG 
A település Történeti és Átalakuló 
területein jellemzően lakó épületek 
épültek, melyek területenkénti 
magasságai közel azonosak. Ezt a 
karaktert megőrizve a meglévő épületek 
közé épülő új házaknak hasonló 
magassággal kell épülniük, mint a 
környező épületeknek. A túl magas 
épületek nem illeszkednek az utcaképbe, 
mivel indokolatlanul nagy hangsúllyal 
rendelkeznek, ugyanakkor a túl kis 
épületek is ártanak az utcaképnek, mivel 
megbontják az épülettömegek ritmusát.

TETŐHAJLÁSSZÖG 
A magastetők függetlenül a tető alakjától 
jellemzően  hasonló hajlásszöggel kerültek 
megépítésre, mely nagy mértékben 
határozza meg a településképet egységes 
megjelenést kölcsönözve neki.
 
Kerüljük a szélsőségeket, hiszen a 
hagyományos tetők a magyarországi 
éghajlathoz a leginkább megfelelő 
szerkezeti felépítéssel jöttek létre, 
ezért ezek kezelik legoptimálisabban 
az időjárásból adódó terheket, mint a 
szélteher és a hóteher.
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TELEPÍTÉS 
Törekedjünk a hagyományos beépítési 
módokra és kerüljük a településképileg 
nem szokványos beépítéseket. A 
hagyományos beépítések a leginkább 
helytakarékosak, minimalizálják a 
kihasználhatatlan tereket és egységes 
megjelenést kölcsönöznek a településnek.  

SZÍNEK 
Az épületek színezése során kerüljük 
a tájidegen, harsány színhasználatot.
Törekedjünk rá, hogy az építészetileg 
unalmas épületszerkezeti elemek élénk 
színekkel történő túlhangsúlyozása ne 
kerüljön előtérbe. Az építőanyagokkal 
rokon, valamint a pasztel színek 
alkalmazása jó megoldás lehet. 
Vegyük figyelembe a színharmónia 
megteremtésének lehetőségét és a 
komplementer színek alkalmazását.
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TETŐIDOM 
El kell érni, hogy a tetőidom a környező 
épületek alakjával rokon módon legyen 
kialakítva. Amennyiben a szomszédos 
épületek tetőidomjai összetettek akkor 
jó választás lehet egy bonyolultabb 
forma, azonban ha az utcában inkább 
egyszerűbb tetőidomok fordulnak elő 
akkor alkalmazzunk mi is hasonlót. A 
hagyományos tetőforma mellett szól, 
hogy kevesebb a munka- és anyagigénye, 
valamint egyszerűségéből adódóan 
kevesebb a hibalehetőség az épület teljes 
élettartamára nézve. 
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ANYAGHASZNÁLAT 
Az anyaghasználat nagy mértékben 
összefügg a színválasztással és 
a felületképzéssel ezért szintén 
meghatározzó eleme az utcaképnek.  
Törekedni kell rá, hogy a helyben 
jellemző építőanyagok kerüljenek 
előtérbe, mivel ezeket alkalmazva 
könnyen megőrizhetjük  a település 
karakterét, miközben a környezetünket 
is kevésbé terhelik. További mérlegelendő 
szempont, hogy a természetes anyagok 
élettani, páratechnikai hatásai is 
kedvezőbbek, mint sok mai építőanyagé. 
Gondolatébresztőként szolgál, hogy a 
korszerűtlen vályog épületek jellemzően 
beton alapozás és vízszigetelés nélkül is 
képesek állékonyak maradni egy modern 
vázkerámia blokkos épülettel ellentétben. 
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KERÍTÉSEK
 
A település új keríteseinek kialakítása 
során törekedni kell az átláthatóságra. 
A sövény és az épített kerítések 
javasoltak, azonban megépítésük során 
figyelemmel kell lenni a légiességre. Az 
anyagasználatot tekintve törekedni kell az 
épületek anyagaival történő az összhang 
megteremtésére. A színviláguk legyen 
harmóniában az épületekével. Kerüljük a 
tömör falak kialakítását.
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ELŐKERT 
Az előkerteket tekintve a település 
egységes képet mutat, azonban törekedni 
kell ennek megőrzésére. Tervezett 
új épületünkkel tartsuk a környező 
beépítések vonalait. 
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TERMÉSZETKÖZELI TERÜLET
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MAGASSÁG 
A település természetközeli 
településrészén jellemzően 
tanyaépületek, gazdasági épültek és a 
hozzájuk tartozó melléképületek épülnek, 
melyek magassága eltérő lehet, azonban 
az aránytalanul magas épületeket 
érdemes kerülni. A lakóépületek 
tekintetében preferáljuk az egyszintes 
épületeket. A gazdasági épületek között 
pedig a technológia  határozza meg a 
szükséges magasságot.
A meglévő épületek közé épülő új 
házaknak hasonló magassággal kell 
épülniük, mint környező épületknek. 
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TELEPÍTÉS 
A külterületi ingatlanok vonatkozásában 
fontos megjegyezni, hogy az eltérő 
gazdasági funkciókat érdemes különálló 
épületekbe telepíteni. Törekedni kell rá, 
hogy az épületegyüttesek ne képezzenek 
nagy egybefüggő tömegeket, hanem 
szabadon álló épületekből alkossanak 
struktúrát.
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TEREPRENDEZÉS 
A telken belül olyan telepítési helyet 
érdemes választani ami eredendően 
kedvező. A hagyományok szerint 
dombra építették az épületeket, ezzel is 
elősegítve, hogy az épületet kevesebb 
kedvezőtlen hatás érje. A dombra épített 
épület távolabb helyezkedik el a talajvíztől, 
kevésbé éri a talajpára és a csapadékvizek  
könnyebben elszivárognak mellőle. 
Az új építések esetén természetesen 
nem mindenhol van lehetőség dombra 
építezni, azonban megoldható, hogy a 
terepszintet kis mértékben megemeljük.
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TETŐHAJLÁSSZÖG 
Külterületi épületegyüttesek esetén 
a tetőhajlászögeket lehetőség szerint 
egységesítsük. Természetesen 
kisebb-nagyobb traktusméret esetén 
nagyon nagy magasság különbségek 
adódhatnak, ezért elfogadható, 
ha a hajlásszög, vagy a tetőidom 
megváltoztatásával közelítjük a 
magasságokat.
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JÓ PÉLDÁK
Talán mindenkivel előfordult már, hogy csak azt nem vette észre, ami mindig is a szeme előtt volt. A környezetpszichológia  mai 
állása szerint ez azért van, mert az ismert környezetben nem számítunk meglepetésekre, ezért az agyunk nem áll folyamatos 
készenlétben, hogy kiszűrje a lehetséges veszélyeket. Sajnos ezáltal nem áll készenlétben arra sem, hogy észre vegye azokat 
a pozitívumokat, amik nem célzottan jelentkeznek. Tovább árnyalja a képet, hogy a megélt élethelyzetek emlékei, és azok indi-
rekt módon történő helyekhez kapcsolása miatt eltorzul az objektivitásunk és előítéletesekké vagy elfogultakká válunk. Jelen 
fejezetben megkíséreljük friss szemmel végigjárni a települést és rávilágítani azokra a jó példákra  amik a település arculatát 
pozitívan befolyásolják, ezzel is elősegítve a helyi értékek tudatosítását.
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HOMLOKZATKÉPZÉS

Érdekes tény, hogy a magyar nemzet 
hagyományos építészetének alap 
színei azonosak  a lobogónk színeivel. 
A vörös cserép a fehér fal és zöld 
környezet a legelemibb gyerekrajzokon is 
megtalálható. 

A homlokzatok megformálása során 
figyelemmel kell lenni a szűken vett 
környező épületeken felül a helyi 
építészeti jegyekre is. A homlokzatképző 
eszközök kiválasztása során érdemes 
nyitott szemmel járni a településen és a 
számunkra kedves elemeket kiválasztani, 
továbbgondolni. Az épületeink burkolása, 
vakolása, színezése, megmunkálása 
mindig is kedvelt építészeti eszköz 
volt a településen. Használjuk bátran, 
de figyeljünk a végső összképre. A 
túldíszített, túlszínezett épület hamar 
elveszíti érdekességét, és utána 
inkább zavaróan hat a nyugodt, tiszta 
településképben. 
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OROMFALAK

Az oromfalak rendkívül jól díszíthető,  
karakteres, tömegformáló hatású 
épületszerkezetek, melyeken 
elhelyezhetőek a vakolat architektúrával 
és az egyéb technikákkal formált díszítő 
elemek, illetve szellőzők egyaránt melyek 
a padlástér átszellőztetését segítik elő. 
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ABLAKOK

Az ablakok az „épületek szemei” és mint 
mondják a szem a lélek tükre, ezért nem 
mindegy milyen ablakot építünk be. Szinte 
minden kultúrában az ablakot díszítik az 
elsők között. Talán nem véletlenül, hiszen 
ez a szerkezet képez hidat a bent és a 
kint között, továbbá keretet adott az utcai 
életet fürkésző embereknek, mint egy 
óriási szemüveg.
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AJTÓK

Az ajtó az első interakció az épület 
és a hozzá közeledő ember között. 
Megalapozza a házban lévők biztonságát, 
miközben tükrözi a bent  élők 
jómódúságát vagy éppen szegénységét. 
Megmunkáltságával kommunikál a 
külvilággal, mindemellett a legtöbbet 
használt homlokzati épületszerkezeti 
elem.  Fontos része a vasalat, a kilincs és 
a zár, mely önmagában lehet egyszerű 
funkcionális elem és iparművszeti alkotás 
is. A kapunak tehát védelmi, használati 
és építészeti funkciói egyaránt vannak, 
azonban ezeket úgy kell ellátnia, hogy 
közben részévé válik egy nagyobb 
egésznek az épület  homlokzatának. 
Anyagainak ötvözni kell a szikár erőt és 
a finom megmunkálhatóságot, mindezt 
úgy, hogy az ebből fakadó feszültség ne 
menjen az esztétikum rovására. 
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RÉSZLETEK 
„Az ördög a részletekben lakozik” tartja a 
mondás, nem alaptalanul. Az építészeti 
megoldások minőségét, vagy éppen a 
minőség hiányát is lehet eszközként 
használni. Példaként gondoljunk egy 
elegáns szállodára, vagy egy divatos 
pesti romkocsmára. Mind két esetben 
eszközként használják a részleteket. A 
hagyományos megoldások karakterét  
érdemes megőrizni. A mai technológiák 
lehetővé teszik, hogy a természetes 
anyagokat párosítsuk  high-tech 
megoldásokkal, mindezt úgy, hogy az 
eredményként létrejött épületszerkezet 
rendelkezik a jelen és a múlt értékeivel 
egyaránt. A településen ki kell emelni 
a vakolatarchitectúrát mint helyi 
motívumot, melynek alkalmazása javasolt 
az új épületek esetében is.
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KERÍTÉSEK, KAPUK 
Többnyire kerítések képzik a telkek 
fizikai határait. Ezek az építészeti 
elemek az optikai elválasztást jobbára 
szándékosan csak részlegesen végzik 
el. A tömör szerkezetek alkalmazása 
ritkább, mivel azok túlságosan bezárják 
a teret és elszigetelik az ingatlant így 
alkalmazásuk csak olyan esetekben 
javasolt, ahol kifejezett cél az elzártság 
elérése. Többnyire a légies kerítéseket 
érdemes előtérbe helyezni, mivel az utca 
tere így hozzáadódik a kerthez és fordítva. 
A településen a kovácsolt szerkezetek 
nagy arányban jelennek meg. Ezek a 
szerkezetek könnyen díszíthetők ezáltal 
rendkívül változatosak tudnak lenni. 
Továbbá kombinálhatók épített pillérekkel 
és növényzettel, így sokszínű képet 
tudnak nyújtani.
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TORNÁCOK
A tornác a lakótér szerves része, 
mely rendkívül nagy mértékben 
meghatározhatja az épület karakterét.
Hagyományaink szerint a tornác 
méretei úgy lettek meghatározva, 
hogy a szerkezet a meredek beesési 
szögű nyári napsugárzástól védi az 
épületet, míg a téli alacsonyan járó nap 
kedvező sugárzását a lakótérbe engedi.
Szerkezetét tekintve lehet 
könnyűszerketetű és épülhet az épülettel 
megegyező nehéz szerkezettel is. A tornác 
működési mechanizmusát kiegészíthetjük 
takaró növényzettel, mely szintén nyáron 
árnyékol, télen pedig a lehullajtott 
levelei miatt átengedi a napsugárzást. 

 



58 | Örkény



Építészeti útmutató | 59

KERTEK
Fontos, hogy az épületek és azok 
közvetlen környezetei is összhangban 
legyenek, kölcsönösen erősítsék egymást, 
továbbá harmonikusan illeszkedjenek a 
tájba. A kert és az épület közösen alkotják 
azt az életteret, melyben életünk java 
részét töltjük, ezért érdemes foglalkozni  
mindkét környezeti tényező minőségi 
megtervezésével és kialakításával. 
Kerüljük a tájidegen fajták telepítését, 
törekedjünk a többszintű növényzet 
kialakítására. Hangsúlyt fektessünk a 
folytonos takarónövényzet biztosítására, 
valamint arra, hogy lehetőleg kevés 
burkolt felületet hozzunk létre. A kert 
legyen bensőséges kialakítású, de 
igény szerint legyen alkalmas a háztáji 
növénytermesztésre, vagy állattartásra 
is.
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KERTI ÉPÍTMÉNYEK 
A kertben eltöltött időt jórészt munkával, jórészt pihenéssel, kikapcsolódással tölti az ember. A rekreáció és a közösségi időtöltés 
komfortosabbá tétele céljából kerti pavilonokat, sütögetőket építünk, azonban gyakran megesik, hogy az efféle építmények 
megtervezésére, anyagainak és formájának kialakítására kevesebb odafigyelés és energia jut mint a lakóépületekre. Azonban 
nem szabad elfelejteni, hogy a kerti építményekre ugyan úgy érvényesek az anyaghasználati és tömegalkotási szabályok, mint az 
épületekre.  A kikapcsolódásra szánt életterünk összhangja az lakóépülettel és annak építészeti nívója nagyon fontos, mivel zsúfolt 
napjainkban a pihenésre egyre kevesebb idő jut, ezért érdemes azt olyan környezetben eltölteni ami segíti a feltöltődést.
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KÖZTEREK 
A közterek adják a településre érkezők 
első benyomását, ezért fontos, hogy 
hasonlóan tekintsünk a közösségi terekre, 
mint a saját kertünkre, hiszen ezek a 
területek fogják csokorba épületeinket, 
szervesen kapcsolódnak hozzájuk. 
A településkép javításához sokszor 
nem szükséges nagy beavatkozás, a 
rendezettség érzésének elérése már 
fél siker. A közterületek megfelelő 
fenntartása és a már nem használt 
közterületi elemek elbontása látványos 
előrelépést jelenthet.  A különböző 
felületek határozott szétválasztása (pl. 
szegélykövek alkalmazásával) szintén 
jelentős javulást eredményezhet. Fontos 
szempont továbbá, hogy a közműveket 
lehetőleg a földben vezessük, hogy 
azok ne károsítsák a településképet. A 
közterek növényzetének helyes, tájba illő 
megválasztására kifejezetten ügyeljünk. 
A növényzet állandó változása színesíti a  
köztereket és gondoskodik a mikroklíma 
megteremtéséről. 
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ANYAGOK 
Anyagok vonatkozásában törekedjünk 
a hagyományos építőanyagok előtérbe 
helyezésére. A modern építőanyagok 
felhasználása nem látszó szerkezetek 
esetén javasolt.
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