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1BEVEZETÉS

A Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésének célja az, hogy Verpelét települési értékeinek bemutatásán 
keresztül tárja fel a település szépségeit és értékeit, és hívja fel lakosságának figyelmét az épített és táji környezet 
kiemelkedő értékeire�
A bemutatott értékeken keresztül tudunk a jövő számára utat mutatni a települési környezet fejlődéséhez� 

A településkép védelméről szóló 2016� évi LXXIV� törvény alapján minden településnek el kell készíteni a teljes 
közigazgatási területére kiterjedő, új településképi rendeletét, illetve az alátámasztó munkarészét, a Településképi 
Arculati Kézikönyvet� A Településképi Arculati Kézikönyv, azaz a TAK meghatározza a településképi jellemzőket, 
településrészek arculati jellemzőit és értékeit, a minőségi formálásra vonatkozó javaslatokat, valamint a 
településképhez illeszkedő építészeti elemeket� 
A TAK elkészítésével, annak ajánlásaival a településen élők számára szeretnénk iránymutatást adni személyes 
álmaik és építési szándékuk minél jobb színvonalú megvalósításához�
A kézikönyv meghatározza a település településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól 
elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó 
javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket, beépítési vázlatokat, egyúttal irányt 
mutat az építtetőknek� 
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2VERPELÉT BEMUTATÁSA

Kisnána igazgatási területével határos� A természetes nyugati határa Tarnóca‐patak völgye, míg keleten 1-2 km-re 
túlnyúlik a Kígyós-patak völgyén� A patak egy felduzzasztott szakaszán létesítették a Verpeléti horgásztavat� 
Verpelét alapvetően mezőgazdasági város� Kedvező adottságainak köszönhetően szántóföldi növények, zöldség, 
gyümölcs, szőlőtermesztés, szaporító anyag előállítás tartozik az erősségei közé� A község sokszínű területi, talaj 
és természeti adottságainak köszönhetően az Egri borvidék szerves része� Délnyugati fekvésű dombvonulatain 
már a XV�sz� elejétől jelentős szőlőtermesztés folyik� A helyi borászok jó minőségű boraikkal a legszínvonalasabb 
versenyeken is kiváló eredményeket érnek el� 
Verpelét egy kiterjedt városhiányos terület központja�  Várossá nyílvánításának gyökerei elsősorban a település 
polgárosult múltjában, a szőlőkultúra évszázados hagyományaiban, az ebből fakadó mezővárosias fejlődésben 
keresendők� Verpelét 1828‐ban mezővárosi címet kapott, amelyet a besorolás megszűnéséig, a XIX� század végéig 
birtokolt� 
A település napjainkban Heves megye legnépesebb nagyközsége� Népessége a hazai folyamatokkal ellentétben a 
beköltözések következtében stabilizálódott, ma már a születések és a halálozások száma között nincs számottevő 
különbség, a vándorlási egyenleg pedig 1990 és 2001 között jelentős többletet mutatott� 
Verpelét fontos gazdasági centrum� A településen kialakult egy széles alapokon nyugvó kiskereskedelmi szektor, 
amely képes ellátni nem csak saját, hanem a környező községek lakosságát is� A nagyközség a borturizmusban, 
a természeti adottságok révén és az élő kulturális hagyományoknak köszönhetően igen jelentős idegenforgalmi 
potenciállal rendelkezik�  
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VERPELÉT TÁJI ÉRTÉKEI

KIVÁLÓ DŰLŐK

Elkezdődött az Egri Borászati Klaszterhez a szőlők feltérképezése, besorolása� Verpeléten a Szuperior dűlők: 
Ácsok, Alberki, Cinege, Fekete-oldal, Hagyóka, Hosszúi-dűlő, Kerékkötő, Keresztfa, Királyi-dűlő, Kis-hegy, Kő-hegy, 
Közép-bérc, Majka, Ördöngős, Öreg-hegy, Padok, Pallagfő, Szent János-völgy, Szirák, Tilalmas, Tölgyes-szél, 
Túró-mező, Varjas, Veres� 
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VERPELÉTI HORGÁSZTÓ

A Kígyós- patakon létesített horgásztó Heves megyében a Mátra keleti lábánál, Verpeléttől keletre, mintegy 3 
km-re található� A 32 hektáros vízfelületet - melynek átlagos vízmélysége 2,5m - dombok és erdők szegélyezik� 
A halállományt intenzív telepítés biztosítja� Verpelét egész területe tájképvédelmi szempontból kiemelt terület 
ez a határrész pedig a környező szőlőkkel a város legértékesebb része tájképi szempontból� Igen sajátos eleme a 
tópart látványának a többnyire a parttal épített kapcsolatban lévő, vízre épített házak�

VÁRHEGY

A Verpelétet Tarnaszentmáriával összekötő út mellett, a Tarna völgyében, közvetlenül Verpelét belterülete felett, 
de már Tarnaszentmárián találjuk a híres verpeléti Várhegyet� Tengerszint feletti magassága a 200 m-t sem haladja 
meg (196 m), mégis tekintélyt parancsolóan magasodik a Tarna völgyének síkja fölé� A 30 hektáros területet 
elsősorban geológia értékei miatt nyilvánították helyi jelentőségű természetvédelmi területté, 1975-ben� E 
vulkáni kúp az Északi-középhegység, és egyben Magyarország egyetlen, részben eredeti épségben megmaradt 
parazitavulkánja� Vulkánembrió, járulékos kráter, amelyhez hasonlóak az Etna oldalán, vagy az alaszkai Katmai 
vulkán vidéken találhatóak� Látvány szempontjából Verpelét meghatározó táji eleme�

A mátrai vulkanizmus késői szakaszában keletkezett� Már az Árpád-korban a tarnaszentmáriai román kori 
templom is innen származó kövekből épült� Az ittenti kőbányából származó köveket főleg a nemesi építkezések 
alapanyagaként használták a XVIII-XIX� század folyamán� A vulkáni csatorna torkáig bemélyített kráter belső falán 
jól látható a vulkán keletkezésének mozzanatai� A hegy 30ha területe 1975 óta védett, jelenleg helyi jelentőségű 
védett természeti terület� 
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RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS

AZ ŐSTÖRTÉNETI EMLÉKEKTŐL A TÖRÖK IDŐKIG

Verpelét környezete kifejezetten kedvező feltételeket kínált az emberi letelepedésre� A Mátra lábánál, a Tarna 
völgyében fekvő falu határában bronzkori és kelta leletek mellett szkíta emlékeket is találtak� Verpelét már a 
honfoglalás előtti évezredekben lakott terület volt – a XIX� században a településen megtalált bronzkori leletek 
(az ún� pilinyi kultúrához tartozó bronzkincsek) ezt bizonyítják –, és honfoglaló őseink is korán letelepedtek ezen 
a jó  adottságokkal rendelkező területen�
A település középkori történelmének fontos eleme a Földvár, amelynek maradványait nem a Vár-hegyen, hanem 
a mai településtől északra, egy mindössze 214 méter magasságban elhelyezkedő széles, lapos hegyháton 
találták meg� Ez a Mátra vidékének egyetlen ismert motte-ja, vagyis földhalom-vára� Maradványai ma már 
nehezen ismerhetők fel, de kimutatható egy impozáns, 20 méter széles szárazárok, egy 120 méter átmérőjű sánc 
maradványai, belsejében egy hét méter magas földhalommal, amelynek tetején néhány habarcsos kő jelzi az 
egykor itt állt torony maradványát� Azon ritka várak közé tartozik, amelynek semmilyen okleveles említése sem 
ismeretes� Kutatók valószínűsítik, hogy kora Árpád-kori eredetű, feltehetően nem királyi vár, legvalószínűbb 
tulajdonosai az Aba nemzetség tagjai lehettek� A várat valószínűleg viszonylag hamar elhagyták, később nem 
korszerűsítették� Annak ellenére, hogy már egy 1211-ből származó oklevélben olvasható a Welprit személynév, 
első okleveles említése 1252-ből maradt fenn, majd 1331-ben ismét említik Welpreth névalakban� Ez az elnevezés 
német eredetű személynévből keletkezett magyar névadással� 1332- es keltezésű oklevelekben Vahret, Welprech, 
Wepret, Welpud, Welperech, Welperek névalakok találhatóak� Az 1347-es okmányban Welpreth alakban olvasható� 
A település neve a későbbiekben is felbukkan, pl� a Dózsa-féle 1514-es parasztfelkelés utolsó időszakában� A XIII� 
század második felében az Aba nemzetségből származó Verpeléti- ág birtoka volt, amely Demeter nevű tagjától 
Nagy Leustákra szállt, aki 1271-ben V� István király kedvelt embere volt�

XIV�SZÁZAD

A XIV� század közepétől Verpelét jelentősége nagymértékben növekedett, mivel a megyei közgyűléseket és a 
megyei törvényszéki üléseket több alkalommal, a nádor jelenlétében, itt tartották� Oklevelek tanúsítják például 
Kont Miklós nádor, a királyság legmagasabb rangú hivatal-viselőjének jelenlétét egy 1358-ban tartott gyűlésen� 
Az egyházi központ, püspöki székhely Eger mellett, illetve ellenében, tehát ha csak időlegesen is, de Verpelét vált 
a Heves vármegyei köznemesség politikai központjává� Az Abák után a település 1389-ben a Tari család birtokába 
jutott és a siroki vár tartozéka lett� Verpelét ekkor került igazán előtérbe a korábban fontosabb településnek 
számító Kompolttal szemben, mivel birtokosai, a siroki vár várnagyai ekkor Heves megye (örökletes) ispánjai is 
voltak� 1465 után a falu birtokjoga az Országh és Kompolti családé lett, majd az 1552� évi kölcsönös örökösödési 
szerződés értelmében egészen az Országh családra szállt� Sajnos az oklevelek a birtokos személyének változásán 
túl nem sokban igazítanak el minket Verpelét akkori életéről� Csak kisebb részletek ismeretesek� Istvánffy Miklós 
XVI� századi történetíró szerint Estei Hypolit egri püspök vitézei 1514-ben Verpelét közelében verték szét a lázadó 
parasztok egyik seregét� Fennmaradt az a népi hagyomány is, hogy az Egerbe tartó Mátyás király itt patkoltatta 
meg lovát� Akkoriban a Mátraalján vezető útvonal a mainál sokkal nagyobb jelentőséggel bírt�

A TÖRÖK HÓDOLTSÁG IDŐSZAKÁTÓL A XX. SZÁZAD ELEJÉIG

Buda (1541) és különösen Hatvan (1544) eleste után a dél felé nyitott völgyben elterülő, és korszerűbb erődítések 
által nem védett falu nehéz helyzetbe került� 1550-ben a helyi lakosság már a töröknek is adózott, 1555-ben a 
feljegyzések szerint 16 ház után� Eger eleste (1596), a 15 éves háború küzdelmei pusztulást hoztak a vidékre� 
A település 1686-ra már csak másfél portával szerepelt az adóösszeírásban� A falu tehát annak ellenére, hogy 
megmaradt, szinte teljesen elnéptelenedett� 1695-ben feljegyezték, hogy a verpelétiek elhagyták a régi faluhelyet, 
mert a település korábban leégett és a törököktől való visszavétele után a német katonaság gyakori beszállásolása 
is sanyargatta a lakosságot� A helyiek ekkor a Verpeléttel határos Tarnaszentmária határában lévő Dobi puszta 
erdőségeibe rejtőztek, ahol istállókban és kunyhókban laktak�
Ehhez képest meglepően gyors volt a felemelkedés, amiben nyilván szerepet játszottak a belső vándormozgalmak 
is� A török időket követően az 1701� évi összeírás a települést már népes mezővárosként (oppidum) regisztrálta, 
ekkor már 69 felnőtt férfi adófizetőt és 65 nőt tartottak nyilván� Annak ellenére, hogy a Rákóczi féle szabadságharc 
végére a település népessége ismét erősen megfogyatkozott a XVIII� századi betelepítések után újból fellendült 
az élet a faluban� Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy lakói a század végén országos vásártartási jogot 
kaptak, majd 1828-ban már mezővárosi rangra emelték� Szintén a XVIII� századra tehető a földesurak majorsági 
gazdálkodásának kialakulása is, amit az 1754-56-os összeírás tanúsít� 1750 után, az 1777-es úrbérrendezés előtt 
már majorüzem működött a településen� A település első kereskedői a korcsmárosok voltak, akikről már a XVIII� 
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századból vannak adataink� A XIX� század elejére a lakosság növekedésével párhuzamosan – és a település jó 
fekvésének következtében – az akkori mezőváros kezdett kereskedelmi alközponttá válni�
A piacközpont ekkor a vásárvonalon megerősödő, lényegesen kedvezőbb fekvésű Gyöngyös volt� A verpeléti 
kereskedelmi élet élénkítése érdekében 1797-ben a település akkori birtokosa, báró Brudern Józsefné az 
uralkodótól Verpelét mezőváros részére évi négy országos vásár tartásának jogát kapta meg�
 Verpelét polgári fejlődésének egyik sarokköve és mutatója is egyben, hogy sajátosan hamar, már a XVII� század 
első harmadában letelepedtek itt a zsidók� A temető legrégibb zsidó sírkövén 1628-os évszám látható� Mivel az 
1918 őszi forradalmi események miatt a hitközség irattára teljesen elpusztult, az izraeliták régmúltját nem tudjuk 
pontosan rekonstruálni�
Azonban, a XIX� század első harmadától 1944-ig fennmaradtak a hitközség keresztelési, esketési és halotti 
anyakönyvei, amelyekből tudomást szerezhetünk a hitközség tagjainak neveiről, létszámáról, valamint a rabbik 
nevéről is� Verpeléthez, mint izraelita hitéleti és igazgatási központhoz tartozott Tófalu, Tarnaszentmária, Feldebrő, 
Domoszló, Felsőnána, Alsónána, Ludas, Kápolna, Vécs, Nagyfüged, Dormánd, Besenyőtelek, Detk, Kerecsend, 
Tarnazsadány, Kőkút, Egerszólát, Ugra, Ludas, Kompolt, Pétervására és Markaz zsidósága is, vagyis a XX� század 
első felében a térség igen fontos vallási központjává vált�
Egy 1840-es összeírás szerint az Egri járás területén mindössze 240 zsidó lakos élt, de ebből 139-en verpelétiek 
voltak� A zsidó közösség legnagyobb lélekszámát 1869-ben regisztrálták (324 fő), attól kezdve egyre többen 
költöztek el a gyorsabban fejlődő nagyvárosokba, elsősorban Egerbe� A zsidóság bortermeléssel, de mindenek 
előtt kereskedelemmel foglalkozott, a helyi borok jelentős részben általuk jutottak el Nyugat-Európába is� 
Kultúrtörténeti érdekesség, hogy Verpeléten épült fel a Kárpát-medence egyetlen fából készült zsinagógája, 
amelyet sajnos 1961-ben elbontottak� Az egykor igen népes közösség szinte teljesen megsemmisült a második 
világháború éveiben, napjainkban, az egykori zsinagógában a település tűzoltószertára működik�
 A polgárosodás másik fontos előmozdítója volt, hogy Verpelétet is elérte a vasút� A XIX� század utolsó harmadában 
valóságos vasútépítési láz tört ki az országban, egyre másra létesültek a HÉV-ek, vagyis Helyi Érdekű Vasutak� 
Károlyi György és fia Mihály fogta össze a környék birtokosait, és kezdeményezte a teljes kiépülésében Kisterenye 
és Kál közötti vonal megépítését, amelynek Recsk és Kál közötti, Verpelétet is elérő szakaszát 1886-ban adták át 
a forgalomnak� A vonal a 300 km vonalhosszúságú Mátra-körösvidéki HÉV része volt� A vonal megkönnyítette 
a verpeléti termékek piacra jutását, hiszen Kál-Kápolna állomáson csatlakozása volt a Budapestet Miskolccal 
összekötő fővonalra�
A második világháború előtti évtizedek helyi iparosai között feltűnik néhány olyan szakma, amely már a 
városiasodást mutatja� Ilyen a bérfuvarozó, szemétszállító, nyomdász és a szállodaiparos� 1945 után gumijavító, 
szabó, hentes és fodrász szakmák is megjelennek a községben� Az 1950-es évek elejétől a párt iparpolitikájának 
megfelelően megkezdődött a kisipar felszámolása, illetve a kisiparosok szövetkezetekbe szervezése� 1956 után 
azonban ismét egyre több iparengedélyt adtak ki, minek következtében 1983-ra a kisiparosok száma 81 főre 
növekedett, akik összesen 84 szakmát űztek� Az 1950-es évek elején az addigi magánkisiparosokat a községben 
is kisipari termelőszövetkezetekbe tömörítették� Az 1960-as évek elején hozták létre a Kál és Verpelét környéke 
vegyes KTSZ-t, amelynek helyben asztalos és cipész részlege működött�

A XX� SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN

 A település 1950� október 22-étől önálló tanácsú község, majd később Községi Közös Tanács néven és székhellyel 
társközség lett Tarnaszentmáriával� 1973� május 1-én nagyközségi rangot kapott� A járások megszűnésével 1984� 
január 1-jétől társközségével együtt Eger városkörnyéki községe�
Az 1945-ös földreformmal 237 új gazdaság létesült Verpeléten� A földosztást követően a parasztság termelési 
mutatói és hajlandósága jelentősen megnőtt, különös tekintettel a szőlőművelésre, illetve a belterjes gazdálkodásra� 
A parasztság munkájának politikai bázisát természetesen itt is az 1930-as évek elejétől az egyre erősebbé váló 
Független Kisgazda Polgári és Agrárpárt adta� A földreform után a verpelétiek a hagyományos gabonatermelésen 
kívül tovább folytatták az őket már eddig is országos hírűvé tevő dohánytermelést és szőlőművelést�
1949-ben a fokozódó dohánytermelés igényeinek kielégítésére a község temetőjének szomszédságában egy 
állami dohányszárítót építettek fel� Ezekben az években fejlődött a mezőgazdaság gépesítettsége is�
A szovjet típusú mezőgazdaság bevezetésével különösen a Rákosi-féle agrárpolitika következtében évenként 
súlyosbodtak a parasztság terhei (erőszakos terménybeszolgáltatás, adó, sertésvágás szabályozása)� A 
kollektivizálás útján az első lépés Verpeléten is a földbérlő szövetkezet létesítése volt� 1948� szeptember 4-én 49 
taggal megalakították a földbérlő szövetkezetet, amely 1949-ben Dózsa György nevét vette fel (Dózsa MGTSZ)�
A későbbi kollektivizálással a község legelőgazdálkodását is a termelőszövetkezetek vették át, ami egyben 
állandó korszerűsítést is maga után vont� A községben 1950-től működött a Mátrai Erdőgazdaság részlege a volt 
Kanzsó-féle épületben� A korszerű erdőgazdálkodással foglalkozó kirendeltség hatóköre Verpeléten kívül hét 
szomszédos községre is kiterjedt�
Új irányt adott a településnek, hogy a Néphadsereg átszervezésével 1952-ben létrejött a 18� páncéloshadosztály 48� 
közepes harckocsiezrede, amelyet Verpelétre telepítettek� Ennek nyomán tiszti lakások és kiszolgáló létesítmények, 
például Helyőrségi Klub létesültek, amely a település civil polgárai számára is – engedély birtokában – nyitva állt� 
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Az alakulat sokáig a nagyközségben maradt, még ha hadrendi száma és állománya ki is cserélődött� Az 1970-es 
években a 4� gépesített lövész hadosztály 35� harckocsi ezrede, 1987 után pedig a „Dobó István” harckocsi dandár 
állomásozott a településen�
A település életében a kádári konszolidáció jelentett újabb lehetőséget, amelynek révén valamelyest javultak 
a szőlőművelés feltételei� Verpeléten kiépült az infrastruktúra, új lakások épültek, elsősorban magánerőből, de 
részben központilag is, elkészült néhány háromemeletes tömbház, amely városias külsőt kölcsönzött Verpelétnek� 
A rendszerváltás után privatizált, illetve reprivatizált termőföldeken megújult a hagyományos szőlőkultúra, a 
település borászatai immár a legkorszerűbb módszerekkel igyekeznek helyt állni a hazai és nemzetközi piacokon�



14/ Verpelét Bemutatása          

VERPELÉT TELEPÜLÉSSZERKEZETÉNEK TÖRTÉNETI KIALAKULÁSA

ELSŐ KATONAI FELMÉRÉS

Az I� katonai felmérés térképén (1780 körül) a fő útvonal, a Kossuth utca és környezete kialakult� A fő út délről 
Feldebrőről jön, észak felé Szentmária irányában a Tarna hídján át folytatódik� Az út menti település bővített 
szerkezeti része a Petőfi utca irányában észlelhető, amelyet a fő utcáról, a templommal szemközti részéről indított 
– azóta megszűnt – utca kötött össze, ugyaninnen indul út északkelet felé Szólát irányába� Ez utóbbi utcák már az 
1800-as évek első harmadára eltűntek�

MÁSODIK KATONAI FELMÉRÉS

A II� katonai felmérésen (1830 k�) a mai utcaszerkezet elemei már ekkor megtalálhatók� A kastély területén úrilak és 
gazdasági épületek vannak� A kastély (Goszthonyi- Baranyai –később lett Sztárayaké) majorságához északkeletre 
egy cselédsor épült ki (Keletifény u�)� A Dózsa Gy� u-ban majorság, gazdasági épületi jelennek meg és Dk-i irányban 
indul a mai Mikes K� u� A település nyugatra, a Tarna felé eső platón halmaz szerkezetű településrész bővült, 
szegényes házakkal, kis telkekkel�

1887-BEN KÉSZÍTETT KATASZTERI FELMÉRÉS
A település észak felé a főúttal párhozamos (Deák F� u�, Akácfa u�) utcákkal bővült, a kastély-majorság felé a Petőfi u� 
vonalában van terjeszkedés� A Petőfi utcai újabb beépítést a kastély-majorság felé egysorosnak ábrázolták� A Dózsa 
utcai mai borászat helyén újabb majorság létesült (lehetséges, hogy úrilakkal)� A Tarna felé eső halmaztelepülés 
rész két újabb utcával bővült� 
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4ÖRÖKSÉGÜNK

RÓMAI KATOLIKUS (KRISZTUS KIRÁLY) TEMPLOM

A község elsőszámú műemléke a későbarokk stílusú római katolikus plébániatemplom, amely koraközépkori 
eredetű� A leromlott állagú templomot 1732-ben a hívek földesuruk anyagi támogatásával helyreállították� 
A templomnak három harangja volt, amelyből az egyiket 1597-ben, a másikat 1665-ben, a harmadikat pedig 
1695-ben öntötték� 1766-ban megépítették a templom főoltárát s rá egy oltárképet festettek� 1786-ban a templom 
északi oldalán lévő sekrestye összedőlő félben volt, ezért László Ferenc plébános a templom déli oldalára 
javasolta egy új sekrestye építését� 1771-ben Verpelétet az egri püspök plébániai rangra emelte� A plébániaházat 
kőből 1780 körül a község első lelkésze, László Ferenc saját költségén készíttette� A plébánia jellege a templom 
homlokzatával szemben szabadon álló, fallal kerített XVIII� századi lakóház, amely több szobából áll� 1779-ben 
pesti órás elkészítette a torony „fertályos új óráját”� 1887-ben Dankó Mihály plébános a pécsi Angster céggel a 
templomba egy orgonát építtetett� 1897-ben a templom oltárkövébe a régi helyére egy új ereklyét helyeztek el� 
1901-ben szükségessé vált a már korábban épített orgona kijavítása� 1911-ben a templom kegyura gróf Sztáray 
Tasziló, a templom szentélyének északkeleti oldalán saját költségén egy imádkozó termet építtetett� 1915-ben 
az első világháború során hadi célokra leszerelték a templom harangjait, amelyeket 1924-ben egy soproni 
harangöntővel pótoltattak� A templom jellegét tekintve emelkedett térségén, szabadon álló, egy hajós építmény, 
románkori és gótikus részekkel, barokk kiegészítéssel és toronnyal� A templom hajójában 1830 körül márványból 
készített keresztelőmedence található�

• MŰEMLÉKEK
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KOVÁCSMŰHELY 
(KOSSUTH U. 52-54)

Verpelét város központjában, egy nagy téren, régi 
kovácsműhely áll, amely a helyi hagyomány szerint 
még Mátyás király idejében épült� Az előkerült leletek 
arra vallanak, hogy ezen a területen volt az egykori 
középkori falu is és lehetséges, hogy ezen a tájon - ha 
nem is pontosan a mai helyén - kovácsműhely állott� 
Formáját, építőanyagát tekintve a XVIII század végén, 
vagy a XIX, század elején épülhetett� A kovácsműhelyt 
a XIX� században építették, nemzedékeken keresztül a 
Jakab családból kerültek ki kovácsai� Az ő szerszámaikkal 
rendezték be a műhelyt 1964-ben a XX� század eleji 
állapotnak megfelelően� 

A műhely kőből készült építmény, amely a patkolószínnel 
9 méter hosszú és 6,6 méter széles� A voltaképpeni 
műhely hossza 665 cm, ehhez csatlakozik két oldalfallal 
a fedett patkolószín 235 cm hosszúságban� Magassága 
490 cm� A műhely jobb sarkához kapcsolódik a 
kőből felfalazott 300 x 240 cm méretű kohó� Ezen 
a részen a műhely külső falába kis nyílást vágtak a 
hosszabb vasak számára, A műhelyen kétfelé nyíló 
deszkaajtó van, magassága 185 cm� Az ajtódeszkákat 
hordó- és állatbélyegző vasakkal sütögették tele, az 
ajtógerendában több fúrt lyuk látható és rozsdás 
patkószegekkel verték tele� A műhely két oldalán, 
egymással szemben, két kis, 35 cm belméretű ablakot 
láthatunk, kívül behajtható fatáblákkal� 

NÉMETH-KÚRIA
(TŰZOLTÓ U. 11.)

XIX� század második felében épült historizáló épület�
Szabadon álló, téglalap alaprajzú, földszintes, 
faoromzatos épület, hátul kontyolt tetővel, ÉK-i 
sarkában kőből épült szabadkéménnyel� Bejárata előtt, 
a D-i oldalon nyitott előtér� Az épületben fennmaradtak 
az eredeti nyílászárók és épülettartozékok� 2006-ig 
az erdészet használta, majd pedig az önkormányzat 
megvárásolta� A műemléki jegyzékben tévesen 
szerepel a cím�

NEPOMUKI SZENT JÁNOS SZOBOR
(KOSSUTH U., 146/3HRSZ)

A barokk 1800 körülről származó szobor lépcsős 
alépítményen, homorúan lemetszett sarkú háromszög 
alaprajzú, volutás párkánnyal koronázott magas, 
feliratos talapzaton áll� A szent papi ornátusban, 
kezében kereszttel és pálmaággal látható� 
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• HELYI VÉDELEMRE JAVASOLT ÉPÜLETEK

Verpelét város 2015-ben készült Örökségvédelmi hatástanulmánya tartalmazza a helyi védelemre javasolt 
épületek részletes adatlapjait, így a Településképi Arculati Kézikönyvben nem adunk részletes leírást azokról�

SZABADSÁG TÉR

Volt szálloda, fogyasztási szövetkezeti ház� 1910 körüli�
Finom üvegosztású későszecessziós ablakait kicserélték 
m űanyagokra, de tömegében és az oszlopos erkélyével 
megőrizte építészeti rangját�

KOSSUTH LAJOS U. 45.

volt katolikus népiskola
(ablakait kicserélték, külső mű anyag redőnyszekrényt 
tettek)

KOSSUTH LAJOS U. 64.

Volt kúria, malomigazgatási épület, 19� sz� vége (?), 
neobarokk homlokzati díszítéssel

KASTÉLY U. 6.

Jelenleg iskolai napközi, néhai Brudern-Sztáray kastély�
Az 1850 körüli épületet 1899-ben kibővítették, tornyos
oldalszárnnyal� 1960-as években felismerhetetlenségig
átalakították� ÉNy-i homlokzatán meghagyták a Sztáray 
család címerét�
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KOSSUTH LAJOS U. RÓMAI KATOLIKUS TEMETŐ

Temetőkápolna
(19�sz vége, 20 század eleji felújítással)

PETŐFI U. 12.- BÉKE U. SAROK

Szoborfülke építmény kereszttel, dombormű ves passió 
jelenettel

VÁSÁRTÉR U. VÉGÉN IZRAELITA TEMETŐ

Izraelita temető, kőfallal övezve� (szögesdrót 
kiegészítéssel)
Legrégebbi sírkő 1628 évszámú�

VASÚT UTCA, MÁV VASÚTÁLOMÁS

Vasútállomás épülete 1970-es évek téglahomlokzattal�
2007-től megszű nt az 1886-ban kiépített vasútvonal
forgalma�
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KOSSUTH LAJOS U. 41.

Lakóház eredeti tagozását megőrző historikus 
homlokzattal�

DÓZSA GY. U.13.

Tornácos lakóház eredeti tagozását megőrző historikus 
homlokzattal (felújítást igényel)�

KOSSUTH LAJOS U. 14.- LEHEL VEZÉR U. SAROK

Lakóház eredeti tagozását megőrző historikus 
homlokzattal�

KOSSUTH LAJOS U. 78-80.

Későbarokk kosárívű kőkeretes kapus lakóház a 18�  
század végéről, a kapcsolódó ház homlokzatán ablakok 
egy  műanyag redőnyös hármas-ablakra cserélve�
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• FESZÜLETEK, EMLÉKMŰVEK
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ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK 5

Központi karakter

Történeti lakó karakter

Kertvárosias karakter

Nagyvárosias karakter

Üdülőházas karakter

Pincés, présházas karakter

Gazdasági karakter 

Mezőgazdasági karakter

Be nem építhető területek
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MEZŐGAZDASÁGI KARAKTER

Verpelét alapvetően mezőgazdasági város� Kedvező adottságainak köszönhetően szántóföldi növények, zöldség, 
gyümölcs, szőlőtermesztés, szaporító anyag előállítás tartozik az erősségei közé� Az ország egyik legismertebb 
borvidékéhez tartozik, 575 hektár szőlő művelési ágú területtel� A mezőgazdasági karakterbe ezen területek közül 
azok tartoznak, ahol épületek építhetők, így megjelenhetnek a családi gazdaságok, birtokközpontok tájképet 
befolyásoló épületei� 
A külterület mezőgazdasági területein jelenleg viszonylag kevés épület áll� A legmeghatározóbb egy borászat 
többszintes épületkomplexuma� Nem messze tőle egy külterületi tanya található�

PINCÉS KARAKTER

A belterület keleti szomszédságában, a horgásztóhoz vezető út jobb oldalán, a szőlők menti rézsűs területen a 
jövőben borgazdálkodási és turisztikai célból megvalósuló pincés fejlesztés várható�
A jelenlegi szabályozás alapján a földszintes pinceházak zártsorú elhelyezkedéssel, előkert nélkül, az út mentén 
zárt térfalat alkotva helyezkednek majd el,  oromfalukkal az út felé nézve�
A településrész megjelenésének erősítése érdekében a pincék arculatát össze kell hangolni� 
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KÖZPONTI KARAKTER

Verpelét, mint prosperáló borászati és kereskedelmi 
alközpont, a település központjában kialakította 
intézményi központját, amelyhez a 18� századi 
templom-plébánia együttes mellett a Németh-kúria és 
a falusi kovácsműhely közötti területen községháza (ma 
városháza), posta, iskola, üzletházak, takarékszövetkezeti 
ház (lebontott zsinagóga) járult� A község közepének 
közelében elhelyezkedő malom is az élénk gazdasági 
szerepet reprezentálta, a malom telkén a főutca határára 
kastélyszerű neobarokk díszítményekkel ellátott 
igazgatási-iroda épületet emeltek� A magánházak közül 
is a főutcával párhuzamosan bővültek ill� eklektikus 
vakolathomlokzattal „korszerűsödtek” a módosabb 
lakosok épületei� Ezek közül az újabb Szabadságtér 
kialakítása során egynémely eltűnt, helyébe ugyancsak 
a karakternek megfelelő üzlet és irodaházak épültek� Az 
új középületek közt kiemelkedik az egészségház�
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TÖRTÉNETI LAKÓ KARAKTER

A település hagyományos, szőlőművelési kultúrájához igazodó település-szerkezetben mai napig megmaradtak 
jellegzetes XIX� sz-i falusi oldalhatáron álló házak, melyek közül sokat átépítettek, sokak helyén azonban új 
épületet emeltek� Ezen változások ellenére a karakter megmaradt, mert jellemző formálója a házak léptékén kívül 
a falazott, zárt kerítés� A kapuk eredetileg fapallósak, újabban fém lakatos szerkezetűek (rácsos vagy lemezelt)�
Az elég szép számmal még megmaradt, sajnos közepes állagú régi lakóháztípus jellemzői:
Oldalhatáron álló, egytraktusos, melléképületekkel folytatódó főépület� Közvetlen az utcavonalra épített 
homlokzatára lekontyolt nyeregtető előtt húzódó attika jellemző, amelyet cseréppel fedtek le� Az épületek 
egytraktusosak, tornáccal, amelynek van utcáról nyíló ajtaja a tornác vonalában� A homlokzaton két ablak van 
(kb�  1:2,1 arányú), ezek legtöbbször követik a városok kapcsolt tokos, erős szemöldökfás típusait (kereszt vagy T 
osztásúak)�  A tornác oszlopai építettek, gerendázata vízszintes, formára vagy négyzetes téglapillér vakolva, vagy 
körkörös oszlop egyszerű kiszélesedő henger oszlopfővel (tégla vagy kő, vakolva)�
Szintén faluias karakterbe soroltuk azt az egészen sajátságos települési szövet formációt, amely a városközponttól 
nyugatra eső enyhén lejtős, majd a Tarna mentén platószerű területen alakult ki� Már az I� kat� felmérés térképén, 
az 1780-as években is látható� Későbbiekben néhány utcával kibővült� Körkörös bővüléssel több sávban vezet 
az utcavonal, amelyeknek összekötései vannak� Az épületállomány oldalhatáron álló, soros portákból áll, 
meglehetősen kisméretű telkeken� A házak a táj jellegű vonásokkal rendelkeznek, azonban szerényebb kivitelűek 
és méretűek� A telekstruktúra és az épületállomány minősége azt mutatja, hogy történetileg szegényebb 
néprétegek lakóterülete volt, miként mind a mai napig ez látható�
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KERTVÁROSIAS KARAKTER

Verpelét város a várossá nyilvánítás előtt is területileg új utca kialakításokkal fejlődött, főként a keleti és északkeleti 
irányban� Legjelentősebb a Szólát/Eger felé vezető főút, Bajcsy-Zsilinszky út mellett kialakult településrész� Ezeken 
a területeken már nem jellemző a mezőgazdasági főtevékenység jelleg, hanem az országos szabályzatoknak 
megfelelő telekalakításokkal osztott telkeken az 1970-es évektől elterjedt sokféle, félig városias, oldalhatáron álló 
beépítésű ház épült� Bár az oldalhatáron álló beépítési mód megmaradt, a házak már korántsem olyan keskenyek, 
mint a régi parasztházak, utcafronti szélességük gyakran a 10m-t is eléri� Arányuk a hosszú, keskeny téglalaptól 
(parasztház) a négyzetes felé mozdult el, a mai modern életformához igazodott�
Az utcák légtéraránya tágas, köszönhetően annak, hogy már nem utcafronti, hanem előkertes a beépítés� Ezen 
utcák hangulata harmonikus, barátságos, a történeti lakó karakterrel összeférő� A terület karaktere nem községi, 
sem városi szempontú megkülönböztetést nem mutat, jellege kimondottan a városok külső részein levő kertes, 
családi házas, ezért kertvárosi karakterrel jellemezhető legtalálóbban�
A kertvárosias jelleget fokozza a zöldfelületek – főként a köztéri fásítás – nagyarányú jelenléte� 
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NAGYVÁROSIAS KARAKTER

Verpelétre telepített honvédségi egység személyi 
állománya részére a kastély utca Ifjúság út szögletében 
telepszerű többszintes lakótelep létesült, amely 
kimondottan a nagyobb lélekszámú városok beépítési 
jellege� A karakter jól lehatárolható területileg is és 
jellegében is� Ugyanakkor a művelődési ház építészete 
is igazodik a városi karakterhez�
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ÜDÜLŐHÁZAS KARAKTER

A horgásztó északnyugati partjánál hétvégiházas jellegű beépítés kezdődött meg, melynek a jelenlegi szabályozás 
is helyt ad� A terület kis telkein kis méretű, magastetős, legfeljebb földszint + tetőtér beépítésű üdülőházak 
épülhetnek� Fontos az épületek jövőbeni tájba illesztésének biztosítása, az épületek látható felületein természetes 
anyagok alkalmazása�
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GAZDASÁGI KARAKTER

Verpelét gazdasági élete sokszínű, ezért jelentős területeket foglalnak el a gazdasági területek, melyek a 
legkülönfélébb előállító és kereskedelmi tevékenységek helyszínei�  
Ide tartoznak a vasút mentén letelepült vállalkozások telephelyei, melyek közül a nagyobbak: az Asiafood, az 
Egervin Borászati Zrt, a Vegyimester Kft� Ebbe a karakterbe soroltuk a volt katonai létesítményeket, laktanyát is, 
melynek jövőbeni hasznosítása gazdasági jellegű lehet�
A város déli kapujában, Feldebrő felől tüzép telep és mezőgazdasági telephelyek fogadnak, a belterületen pedig 
a Varsányi Pincészet üzemi épületeivel találkozhatunk�
A területekre jellemzőek a nagyméretű, magas, pusztán technológiai igények alapján épült csarnoképületek, 
tartályok, melyek a funkcióból adódóan a jövőben is elhelyezésre kerülhetnek� 
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6ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ

A diszharmonikus utcakép látványa felkavaró, nyugtalanító, taszító� Akkor is, ha nem az épületsorra koncentrál az 
arra járó�
Ezzel szemben a harmonikus utcasor látványa jóleső érzést keltő, megnyugtató, sétára ingerlő� Az emberi ego 
érdeke, és együttesen értve a településen lakó, vagy azt felkereső közösség érdeke, hogy harmonikus épített 
környezetben éljen, azt élje meg�
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TELEPÍTÉS

A település lakóterületei általában oldalhatáron álló beépítésűek� Az épületek telken belüli elhelyezkedése az 
utcára merőleges� Új épületek telepítésekor is ezt a történetileg kialakult rendet ajánlott követni� A történeti lakó 
karakter esetén utcafronti, míg a kertvárosias karakter esetén már előkertes telepítésű házak épültek� Foghíjak 
beépítésénél, új lakóépületek tervezésekor igazodjunk az utcában szokásos rendhez, nagyobb telkek esetében se 
fordítsuk be az épületet vagy toljuk a szokásos előkerttől hátrébb�

KÖZMŰELHELYEZÉS

A település teljes közigazgatási területén új közműveket légvezetéken vezetni nem támogatható�
Beépítésre szánt területen a villamosenergia bekötés házi hálózati csatlakozását földkábellel ajánlott kiépíteni�
A tervezett egyedi szabályozókat – lehetőség szerint – felszín alatti elhelyezéssel építsük ki� Ettől eltérően telepített 
berendezések a telkeken növényzet takarásában helyezendők el, illetve az épületek alárendelt homlokzatára 
szerelhetők�
Új földgázvezetéket fektetni közterületen és telken belül is csak felszín alatti elhelyezéssel ajánlott�

A LAKÓTERÜLETEK TELEPÜLÉSKÉPI MINŐSÉGI FORMÁLÁSÁRA VONATKOZÓ 

ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK
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HOMLOKZATOK, SZÍNEZÉSEK

A település területén az egyes épületek közterületről látható homlokzati felületének színezésénél a jellegzetes 
településkép védelme érdekében tört, földszíneket használjunk� A természetes építőanyagok színezés nélkül 
felhasználhatóak� Az utcai homlokzaton redőnyszekrény, szerelt kémény, gépészeti berendezés (pl� klíma), 
hírközlési eszközök ne jelenjenek meg� A levezető esőcsatorna csak a homlokzat szélére, vagy az előtető oszlopa 
mellé kerüljön� Egyedül a főhomlokzatot díszítsük, pl� vakolatkerettel� A villanyóra szekrényeket ne az  oromfalon, 
hanem az oldalhomlokzaton, falba süllyesztve, az ablaktábláknak megfelelő takarással helyezzük el�

Az épület tervezésekor ügyelni kell arra, hogy a lábazatkialakítás esetén csak rakott, nem ragasztott kőlábazatot, 
vagy vakolatszínezést alkalmazzunk� Ne használjunk ragasztott vágott kő felületeket�

Az utcára néző főhomlokzaton tetőtéri loggiát, erkélyt lehetőleg ne helyezzünk el�

Ajánlott homlokzat színekAjánlott nyílászáró színek
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CIKLOP

FÉMLEMEZ BITUMENES
ZSINDELY

LÁTSZÓ
BETON MOSOTT KAVICS CSEMPE

VAKOLAT FAGYÁLLÓ 
KLINKER TÉGLA

AJÁNLOTT FALBURKOLATOK

MELLŐZENDŐ FALBURKOLATOK

Sima fehér homlokzat 
azonos színű tagozatokkal

Látszó tégla tagozatok Rikító tagozatok Rikító zöld homlokzat Rikító sárga homlokzat Rikító kék homlokzat

Világos földszínű 
homlokzat világos 

tagozatokkal

Világos homlokzat 
festett, sötétebb 

lábazattal 
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AJTÓK, ABLAKOK

Az épületek megjelenését és hangulatát a nyílászárók nagyban befolyásolják, sajátos karaktert kölcsönöznek 
nekik� A zárt épület-tömeggel így nyitunk a külvilág felé, ezért nem mindegy, milyen módon tesszük ezt�
A népi építészet házain tömör fából vagy fémből készült, jellemzően kétszárnyú osztott ablakokat, ajtókat 
használtak� Barna, zöld, fehér szín alkalmazása volt a legelterjedtebb� Jellemző a nyílászárók alatti, illetve feletti 
szegélyezés� 
Az ablakok színeinek összhangját biztosítsuk az épület többi fafelületével (pl� ereszdeszka)� Kialakítása legyen álló 
téglalap alakú, a boltíves, domború üveges, tükröződő ablak, valamint műanyag pálcás ablakosztás kerülendő�  Az 
ablakok szimmetrikus elhelyezése szükséges�
A főhomlokzaton csak egyforma ablakokat helyezzünk el� Kertvárosias karakter területén kerüljük a sarokablakot�  
Főként történeti lakó karakter esetében a padlásszellőző kis oromfali nyílásként alakítandó ki� 
Napjainkban igen fontos szempont lett az energetikailag jobb hőszigetelő üvegezés használata, a szúnyogháló 
és a betörésvédelmet biztosító eszközök, árnyékolók� Történeti lakó karakter esetén külső árnyékolás céljából 
alkalmazzunk fa zsalugátert� Kertvárosias karakter területén már rejtett tokos fa, vagy fém redőny is lehetséges�
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széles vízszintes nagy 
ablak

bontsuk fel két 
függőleges arányúra

Kockaházak esetén is jó eredményt jelenthet az álló 
arányú ablakok alkalmazása�

Kockaházak esetén a régi hármasosztású ablakok felújíthatók, cserélhetők az arányok megtartásával� Az osztás 
nélküli ablakok nem javasoltak�
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Szimmetrikus ablak Tömör oromfal Arányosan kicsi nyílások

Aránytalanul nagy ablakok Asszimetrikus nagy ablak Garázs az oromfalon

A mai, osztás nélküli nagyméretű ablakok alkalmazását kerüljük, ha lehetséges�
A hagyományos falusias karaktertől elütő típusok kerülésével, redukálásával, esetleg (hosszú távú) cseréjével 
tovább erősíthető az utcakép megcélzott karaktere�
A településképbe nehezen illeszthető nyílászárók jellemzői:
•	vízszintes osztások hiánya
•	ortogonális rendszertől eltérő geometria
•	vaskos műanyag keret

Az ablakok elhelyezési szempontjainak összefoglalása:

•	Tartsunk mértéket az ablakok méretével kapcsolatban, és a formájuk is legyen egyszerű� Próbáljunk meg minél 
több tömör felületet meghagyni, a nagyobb áttöréseket a főbb lakótereknél koncentrálva, nem elfeledve, 
hogy ne legyen a közterek felől belátás�

•	Az ablakok kiosztása legyen egyszerű, figyelve a fal súlypontját� A súlyponti tengelyre akkor is figyeljünk, 
amikor egyéb dolgokat helyezünk el a homlokzaton, pl�: vakolat díszek, padlás bevilágítók�

•	Általánosságban a vertikális ablakokat részesítsük előnyben a horizontálishoz képest�
•	Az ablak vagy épp tengelybe essen, vagy tudatosan legyen attól eltérő helyen� Tengelytől akár a kissé, egyenlő 

távolságban eltolt nyílások is diszharmonikus hatást kelthetnek�
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Előtetők, tornácok

A tornác népi építészetünkben gyakran alkalmazott átmeneti tér, ahol a szabadban lehetünk és közben védettséget 
élvezünk az eső, szél és napsütés ellen� Kiváló helyszín lehet kikapcsolódásra, munkavégzésre, vagy raktározásra 
is� Verpeléten több féle tornáccal, előtetővel találkozhatunk mind a kertvárosias, a falusias területeken� JFontos, 
hogy a huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség lehetőleg benapozott legyen, a napsugárzás ugyanakkor 
hátrányos lehet nyáridőben, mert a helyiségeket túlságosan felmelegíti� Ez ellen a legegyszerűbben átmeneti 
terekkel és árnyékolással lehet védekezni� Az évszakonként változó napmagassághoz igazodva egy jól elhelyezett 
tornác télen és tavasszal, amikor nagy szükség van az energiafelvételre, nem akadályozza a benapozást, a nyári 
időszakban azonban védelmet nyújt a túlzott felmelegedés ellen�
Verpelét területének előtetőinél a műanyag/eternit hullámlemez és az üveg használatát nem javasoljuk, mert 
ezen anyagok nem illeszkednek jól a falazott szerkezetű házakhoz, valamint csúnyán öregszenek� Felületükön 
könnyen meglátszik a kosz, így gyakori tisztítást igényelnek� Helyettük preferált megoldás az alkalmazott tetőfedés 
anyagával fedett előtető, és a természetes anyagok használata� Kerüljük a tornác beüvegezésével, befalazásával 
való térnyerést� 

Tornácok, előtetők kialakítási szempontjainak összefoglalása:

•	vékony, ritka pillérek, oszlopok kerülendők
•	törekedjünk a falazott, vakolt tartó- és Tornácoszlopok használatára
•	tornác és előtető fedése a főépülettel anyagban és színben egyező legyen
•	kerüljük a tornác beüvegezését és a tornác beépítésével történő épületbővítést
•	Utcai homlokzaton kerüljük az előtetők alkalmazását
•	erkély és terasz a hátsó kertre nézően alakítsunk ki
•	épületenként maximum egy előtetőt helyezzünk el
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KERÍTÉSEK

A településkép szempontjából a kerítések kitüntetett szereppel bírnak, mivel az épületekhez hasonlóan 
horizontmagasságban „zárnak”, s mint vertikális „térfalak” erőteljesen jelennek meg az általunk érzékelt közterület 
határfelületeként� Ezért felépítésük, anyaguk, struktúrájuk, s áttörtségük fontos település karaktert meghatározó 
elem�

A településkép szempontjából a kerítések kitüntetett szereppel bírnak, mivel az épületekhez hasonlóan 
horizontmagasságban „zárnak”, s mint vertikális „térfalak” erőteljesen jelennek meg az általunk érzékelt közterület 
határfelületeként� Ezért felépítésük, anyaguk, struktúrájuk, s áttörtségük fontos település karakter meghatározó 
elem�

Kerítés lehetőleg rakott térségi kő, áttört fa, épített, vakolt kerítés, vagy ezek kombinációja legyen� A kerítés lehetőleg 
max� 160 cm magas, max� 60cm magas tömör lábazattal és fölötte min� 50% áttörtséggel kerüljön kialakításra� 
Kerítések esetén nem ajánlott nagytáblás fém-, műanyag hullámlemez vagy náddal borított kerítésmező�

A következőkben felsoroltak felhívják a figyelmet a településképbe illeszthetőségi szempontokra:
•	 kerülendő a vízszintes tagolás
•	 ugyancsak kerülendő a cső vagy henger keresztmetszetű anyagok alkalmazása
•	 célszerű kerülni a gazdag hagyományostól eltérő motívum rendszert (modern, figurális, pl� napsugár 

motívumok stb�) világos, vagy fehér színnel kombinálva
•	 javasolt a hagyományos kovácsoltvas kerítés, a hagyományoknak megfelelő díszítéssel
•	 sötét, elsősorban pasztell barna és zöld, esetleg szürke színek alkalmazása javasolt
•	 kerülendők az élénk, telített színek 

Javasolt egy szín két árnyalatának kombinációja, egyes díszítő elemek világosabb árnyalatú kiemelésével� Tömör 
utcai kerítés nem létesíthető� 

Mezőgazdasági karakterű terület esetén kerítés létesítése általában nem javasolt, legfeljebb erdőszéleken, vagy 
egyéb vadveszélyes helyeken sövénnyel takart drót vagy vaskerítés lehetséges�
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                  TÖRTÉNETI LAKÓ KARAKTER

TETŐHAJLÁSSZÖG

A történeti lakó karakterű településrészen lévő házak tetőhajlásszöge általában azonos, így 
alakultak ki a jellegzetes utcaképek a hosszú házak homlokzataival� A  történeti lakó karakter 
területén lakóépület magastetővel épüljön, melynek haj lásszöge 35-45° közötti legyen, elsősorban 
cserépfedéssel� Háztartási napenergiát előállító kisebb megújuló energiát előállító berendezés 
(napkollektor, napelem) a tetősíkba telepíthető, hogy a fő utcáról ez ne legyen látható�  A túl lapos  
hajlásszög nem kívánatos, csak úgy, mint a túl meredek tető sem�

TETŐFORMA

A történeti lakó házak tetőformája egyszerű� A területnek meghatározó arculatát adják az egyszerű nyeregtetős 
házak magasított oromzattal valamint a kontytetős házak�
Új házak építésénél nem kívánatos a túl tördelt, sok felületből álló, oromfalak nélküli tetőforma, amely 
Verpelét hagyományos épületeinél kialakult tetőidomaihoz nem illeszkedik� Manzard-tető építését kerüljük a 
településmaghoz tartozó  területe ken�
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Kémények kialakítása

A mai szabályozások miatt gyakori az aránytalanul 
keskeny kémény� Sokszor szerelt, fém kivitelben�
Gázkémény csak burkolt, vakolatlan téglakémény 
alakítandó ki�

TETŐFEDÉS ANYAGA

síkpala égetett cserép hornyolt cserép természetes színű 
betoncserép

fényes 
cserepeslemez

hullámpala trapézlemez bitumenes zsindely rikító, mintás 
betoncserép

a napelemek a tetőcserepek közé, azok helyére kerülve 
észrevétlenül bújjanak meg a tetőn
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TETŐTÉRI ABLAKOK

TETŐTÉRI ABLAK- CSAK KOCKAHÁZ

EGYIK TÍPUSNÁL SE HASZNÁLJUK

TETŐTÉRI ABLAK- HOSSZÚHÁZ ÉS KOCKAHÁZHÁZ 
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TORNÁCOS HOSSZÚHÁZ BŐVÍTÉS

MELLÉK
ÉPÜLET

BŐVÍTÉS 2

BŐVÍTÉS 1 TORNÁC VAGY ERESZ

6M VAGY 4 OSZLOPTÁVOLSÁG

U
T
C
A

   3. ALTERNATÍV 
BŐVÍTÉS

OTÉK OLDALTÁVOLSÁG

KOCKAHÁZ BŐVÍTÉS
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TETŐFORMA

A tetőformák ezen a területen igen vegyesek, nincs egy-két jellemző tetőforma� 
Az arculat egységesítése céljából új lakóépület kizárólag magastetővel épülhet, a fő tetőidom hajlásszöge 25-45° 
közötti lehet� Oromfalas kialakítás ajánlott�
Az összetett, túlságosan tagolt tetőformák megbontják az egységes utcaképet, építésük nem javasolt� 

 TELEPÜLÉSKÉP MINŐSÉGI FORMÁLÁSÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES AJÁNLÁSOK  

                  KERTVÁROSIAS KARAKTER

Sima, egyenes vonalú nyeregtető

Bonyolult, tagolt síkú tető
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GARÁZSOK

Fontos, hogy a kertvárosias karakter eserén a garázskapuk lehetőleg ne központi helyen kapjanak helyet, ne uralják, 
takarják ki az épületet� Kedvező megoldás lehet a pinceszinten kialakított garázs, illetve a házhoz kapcsolódó régi 
melléképületek átalakítása�

A garázs bejárata negatív tömegformálással került 
kialakításra� A kerítés és az előkert növényesítése, a 
befuttatott pergola elveszik a hangsúlyt a nagy, tömör 
felületet jelentő garázskapuról�

Az autó külön épületben kerül elhelyezésre, a fő 
épülettel egybeépítve, de mégis attól hátrahúzva, így 
kisebb hangsúly helyeződik a garázsra�

TETŐTÉRI ÉS OROMFALI TETŐTÉRI ABLAKOK

TETŐFEDÉS ANYAGA

síkpala korcolt fémlemezégetett hornyolt 
cserép

betoncserép

fényes 
cserepeslemez

hullámpala trapézlemez bitumenes zsindely rikító, mintás 
betoncserép
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                  NAGYVÁROSIAS KARAKTER

TELEPÍTÉS

A nagyvárosias karakter Verpelét egyetlen telkén 
szabadonálló beépítési móddal jelenik meg 8 épület és 
a hozzájuk tartozó garázssor� A telken további épületek 
elhelyezésére nincs lehetőség, a meglévő épületek 
felújíthatóak� 

TETŐ

A magastetős épületek esetén a tető 40° körüli 
hajlásszögét az esetleges felújítás során tartsuk meg, 
tetőtér beépítés nem ajánlott� Tetőfedés anyagaként 
a magastetős épületek esetén leginkább a cserép- és 
a síkpala fedés ajánlható, míg a lapostetős épületek és 
a garázssor esetén zöldtető alkalmazása ajánlott� Az 
extenzív zöldtető kis földvastagsággal nem igényel 
rendszeres gondozást, az esővíz egy részét visszatartja, 
és a felmelegedést is csökkenti� A megfelelő növényzet 
kiválasztása azonban nagyon fontos! Az extenzív 
zöldtetőn a kövirózsa  és varjú hájfélék egybefüggő, 
zöld szőnyeget alkotnak� A legolcsóbb megoldást 
kínáló fűfélék hazánk éghajlatán nem alkalmasak 
extenzív tető létesítésére,mivel rendszeres gondozást 
és öntözést igényelnek� Napelem és napkollektor 
lapostető esetén úgy helyezhető el, mintha egy 45 
fokos tetőt tennénk a házra, tehát csak e sík alatt 
építhető!

síkpala égetett hornyolt 
cserép

lapostetők esetében 
zöldtető napelemmel

betoncserép

fényes 
cserepeslemez

bitumenes 
zsindely

rikító, mintás 
betoncserép

magastető esetén a 
cserepekkel egy szintben 
lévő napelem

TŰZFALAK

A lapostetős épületek tűzfala reklámcélokra nem 
használható! A tűzfal egységét megbontó, csupán 
részleges felújítása, festése nem javasolt!
Amennyiben a fal tövében lehetőség van növények 
telepítésére, javasolt zöldhomlokzat megvalósítása�
Falak befuttatására elsősorban olyan növényfajok 
alkalmasak, melyek a kapaszkodásukhoz nem 
igényelnek külön támrendszert� Örökzöldek közül 
ilyen a léggyökerekkel kapaszkodó borostyán, amely 
télen nyáron díszít zöld lombtömegével� Lombhullató 
kúszócserjék közül főleg a tapadókorongos vadszőlő 
ültetése javasolt� A növényzet megkapaszkodását 
segíthetjük kifeszített acélhuzalokkal vagy támrendszer 
építésével� A zöldfalak kellemes látványukon túl további 
előnyökkel is járnak: jó a hőszigetelő képességük, 
párásítják a száraz, városi levegőt�
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ANYAGHASZNÁLAT, HOMLOKZAT KIALAKÍTÁSA

A lakóépületek energetikai korszerűsítése kapcsán a 
nagyvárosias épületek nagy homlokzati átalakulásokon 
esnek át� Az utólagos homlokzati hőszigetelés gyakorlata az, 
hogy a felragasztott hőszigetelő táblák vakolt külsőt kapnak� 
Ez a legegyszerűbb és legolcsóbb megoldás, melynek 
során a homlokzatok szí nezésének kérdése is felmerül� 
Szerencsésebb megoldás lehet, ha a homlokzatokat szerelt 
építőlemez burkolattal látják el� Ez tartósabb, és az időjárással 
szemben is ellenállóbb homlokzatot eredményezne� Bár a 
beruházás költségeit kezdetben növeli, hosszú távon mégis 
költséghatékony megoldást nyújt�
A magastetős nagyvárosias épületek utólagos hőszigetelése 
a meglévő kőkeretes ablakok és erkélylemezek megvédése 
miatt nehézkesebb� Fontos, hogy ezek a díszítő elemek 
hosszútávon megmaradjanak a hőszigetelés után is�
Az ízléses, visszafogott színezés kellemes hatású, a 
túlságosan feltűnő, vagy össze nem illő színek használata 
viszont nem ajánlott� Két színnél többet itt se használjunk� A 
sötétebb árnyalattal kiemelhetőek az ablakok kőkeretei�

ABLAKOK

Ablakok cseréjénél a műanyag ablakok beépítése csak 
abban az esetben javasolt, ha azokat az egész épületben 
egységesen cserélik� Egyedi megoldások esetén feltűnően 
megváltozik a homlokzat egységessége, mivel a műanyag 
ablakok kerete, osztása igen széles skálán változik, szélesebb 
az eredeti ablakokénál� Egy adott homlokzaton csak 
egységes szerkezetű, osztásrendű és színezésű ablakok 
legyenek! Ugyancsak feltűnő és nem ajánlott a külső tokos 
redőnyszerkezetek egyedi beépítése� Egy homlokzaton 
ezeket is egyidejűleg érdemes beépíteni az épületek 
felújításakor� 

ELŐTETŐ

Az előtető formálása igazodjon az épület architektúrájához, 
ne kapjon túlzott hangsúlyt! Helyes megoldás, ha a bejárati 
előtető a homlokzaton lévő formavilághoz alkalmazkodik� 
[Pl� az erkélyek vízszintes vasbeton lemezéhez hasonlóan 
sík vasbeton lemezzel készül, kis homlokzati kiüléssel� Az 
épületek főbejáratainál az előtető lehet konzolos, fémlemez 
vagy üvegszerkezetű, sík felülettel� Íves, vagy nem oda 
illő formában, polikarbonát, műanyag hullámlemez vagy 
pikkelylemezfedés ne készüljön! Az erkélyek fölötti előtető az 
épületen egységes anyaghasználattal és kivitellel készüljön�

KLÍMABERENDEZÉSEK ÉS ANTENNÁK

Lapostetős nagyvárosias épületek energetikai felújítása 
során javasoljuk, hogy a homlokzaton egy időben, még a 
hőszigetelés elkészülte előtt csövezzék be minden lakás 
számára a klímát és a kábel TV-t, és vezessék a tetőre, 
ahol a klímaberendezések egy sávban, visszahúzottan, 
valamint az antennák is elhelyezhetők� Így a lakók utólag 
is rácsatlakozhatnak az előre kiépített rendszerre� Legjobb 
megoldás a központi klímagépház lehet� Ezekhez a 
megoldásokhoz gépészeti szakvélemény szükséges!

Az akadálymentesítés 
miatt az épületek 
felújításakor 
külső üvegfalú lift 
csatlakoztatható az 
épülethez�
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                                  KÖZPONTI KARAKTER

Verpelét központi karakterét leginkább a tervezett főtér és piac határozza meg� Az új városközpontban a település 
tervei szerint biztosítva lesz a parkolás, ugyanakkor élő Főtér, piac és autóbusz állomás is helyet kap a mai 
buszállomás helyén� Megmarad a térrel szemben a közpark és a templomkert melletti telket megnyitják� 
A központi karakter településképileg eltér a többi városrésztől annyiban, hogy a biztonság, a reprezentatív 
szerep miatt itt kiemelt szerepet kapnak a burkolatok és az utcabútorok� Az épületek felújításakor, átépítésekor a 
minőségi anyaghasználatnak kell érvényesülnie� Itt válik igazán hangsúlyossá a reklámok, cégérek, a különböző 
feliratok, kirakat portálok formálásának jelentősége, melyről később, külön fejezet szól� 

TÖMEGFORMÁLÁS, ANYAGHASZNÁLAT

Törekedjünk az egyszerű tömegformálásra� Tetőfedő anyagként 
lakóépületen táblás fedőanyagokat (cseréplemez, hullámlemez, 
trapézlemez, bitumenes zsindely, stb�) kerüljük� Részesítsük előnyben 
a cserépfedést természetes színében� Az új épületek esetén 
korcolt fémlemez fedés is lehetséges sötétebb árnyalataiban� 
A lakóépületeken fehér, törtfehér vagy földszínű (sárga, téglaszín, 
barna árnyalatai) vakolt homlokzat vagy természetes burkolóanyagok 
használata ajánlott� A fő funkciójú épületek fő tetőidoma 30-50° közötti 
legyen� 

A központi karakter területen az üzletportálok is megjelennek� Ezek 
kialakításakor törekedjünk az épület többi nyílászárójához hasonló 
anyag- és színválasztáshoz� Egy épületen egy fajta rácsot használjunk� 
Az előtető formálása igazodjon az épület architektúrájához, ne kapjon 
túlzott hangsúlyt! Helyes megoldás, ha a bejárati előtető a homlokzaton 
lévő formavilághoz alkalmazkodik� Ne keltse az ideiglenesség érzetét� 
Íves, vagy nem oda illő formában, polikarbonát, műanyag hullámlemez 
vagy pikkelylemezfedés ne készüljön! A légkondícionálók külső 
egységei lehetőleg az épületek udvar felőli homlokzatára kerüljenek� 
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BURKOLATOK

Mint említettük a központi karakter esetén jelentős jut a burkolatoknak, mely átal jól kiemelhető a karakter 
reprezentatív volta� A kiemelt területeken különösen fontos az időtálló, szépen öregedő, patinásodó burkolat 
alkalmazása� Erre legalkalmasabb a természetes kő� Általánosságban elmondható, hogy a helyi anyagok 
felhasználása a célravezető (helyben bányászott andezit csúszásálló, fagyálló, kopásálló és kiválóan terhelhető)� 
Az andezit, porfírt burkolatok használata eleganciájuk miatt is javasolt a kiemelt reprezentatív felületek esetén�
A járófelületeknél kifejezetten a kis- és nagyméretű szabályos kőelemek használata javasolt�

A kialakítandó Főtér és a templomkerti sétány esetén javasolt fa egységes fa bútorzat és elárusítóhelyek elheyezése� 
Elfogadható ideiglenes építmények alkalmazása is� Árnyékoláshoz a ponyvaszerkezeteket vagy vitorlaszerkezete-
ket ajánljuk, ideiglenes jelleggel�
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                  ÜDÜLŐHÁZAS KARAKTER

Verpelét üdülőházas karakterének arculatának meghatározásakor két fő szempontot kell szemelőtt tartani: 
az üdülő, pihenő funkcióját és az erdőbe, a természetbe való beleolvadás elősegítését� Ezen elvek mentén a 
követekző ajánlásokat kell figyelembe venni:

ANYAGHASZNÁLAT

Az épületek anyaghasználatát tekintve a fő homlokzatburkolati felületként elsősorban fehér, törtfehér vagy halvány 
földszínű (sárga, téglaszín, barna árnyalatai) vakolt, fa vagy rakott térségi kőburkolat kialakítása  javasolt� Kerüljük 
a ragasztott felületeket� Alápincézett épületek esetében a pince falazata lehetőleg tégla vagy beton legyen, 
azonban a lábazati magasságot meghaladó magasságú nyers betonfelületet látszóbeton minőségben alakítsuk 
ki vagy burkolattal (terméskő, tégla) lássuk el� A villanyóra szekrényeket falba süllyesztve, az ablaktábláknak 
megfelelő takarással helyezhezzük el�

TETŐ
A területen lapostetős épületet is lehet építeni, de ha magastető mellett döntünk, akkor az épület tetőhajlásszöge 
25-45 fok közötti legyen� A tetőfedések közül is a természetes környezethez jobban illeszkedő zöldtető, fazsindely, 
terméspala, égetett agyagcserép, illetve az antracit szürke korcolt fémlemez fedések közül válasszunk� Kerüljük 
a lemezfedéseket! Tetőbeépítés esetén tetősíki ablakok kialakítása javasolt� Az előtető formálása igazodjon az 
épület architektúrájához, ne kapjon túlzott hangsúlyt! Helyes megoldás, ha a bejárati előtető a homlokzaton lévő 
formavilághoz alkalmazkodik� Polikarbonát, műanyag hullámlemez vagy pikkelylemezfedés ne készüljön! 

KERÍTÉS

•	Hagyományos léc kerítés javasolt
•	Jelzésszerű könnyű dróthuzalos kerítést (nem dróthálós) is használhatunk�
•	Az átláthatatlan, teljes zárt falat képező betonkerítés kerülendő�

CIKLOPVAKOLAT KLINKER TÉGLALÁTSZÓBETON FA

AJÁNLOTT FALBURKOLATOK

MOSOTT KAVICSCSEMPE ZSALUKŐ RAGASZTOTT KŐ

MELLŐZENDŐ FALBURKOLATOK
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                  GAZDASÁGI KARAKTER

A gazdasági, nagy alapterületű kereskedelmi épületeknek megvan a maga formai és anyaghasználati 
racionalizmusa, ugyanakkor nemes arányokat kell, hogy tükrözzenek� Gazdasági terület ha belterületre esik vagy 
lakóterülettel közvetlenül határos, akkor javasolt a falusias anyaghasználat; ha külterületre, akkor elfogadhatóak a 
vakolat és kő mellett a modern minőségi anyagok is�  
Javasolt a fogadóépület, bejárat, iroda funkciók nem könnyűszerkezetes, igényesebb kialakítása, természetes 
anyaghasználattal�
Nem elfogadható a rikító színekben pompázó acélvázas csarnokok kihelyezése� Homlokzaton – mérlegelve az 
épület méretét és a környezetben elfoglalt helyét, javasolt a környezetbe (égbolt, talaj) olvadó színek, például 
grafitszürke, antracit, vagy a meleg, visszafogott föld színek használata� Kerüljük a csillogó felületeket!
Nyílászárók tekintetében a lyukarchitektúrát javasoljuk a nagy egybefüggő transzparens felülettekkel szemben� 
Az épületek homlokzatára szerelt bárminemű vezeték, gépészeti szerelvény helyét – a kezelhetőség biztosításával 
– a vezetékek, a szerelvények, a csatlakozó dobozok esztétikus takarásával, lefedésével javasolt megoldani� A 
kapcsolószekrények és a dobozok formáját, színét, helyét az épület stílusához, a homlokzat színéhez igazodva 
ajánlott kiválasztani� 
A rossz állagú épületeket fel kell újítani, vagy le kell bontani� Gyümölcsfeldolgozó vagy más, borászati tevékenység 
esetén a tárolóedényeket, tartályokat lehetőleg a telek legkevésbé látszó részein, megfelelő távolságban takarással 
helyezzük el, a kilátás figyelembe vételével�

Amennyiben a technológia megengedi, bontsuk meg az épület tömegét� Ezek a telekméretek, már megengedik 
a különálló elhelyezést� 

KERÍTÉSEK
Tömör beton, fém kerítés használata általában nem javasolt, de belterületen, lakóházak közé ékelődött gazdasági 
területek esetén a zajvédelemről gondoskodni kell� A használatból adódóan a három szintű növénytakarás ajánlott 
(ennek megfelelően a sövénykerítés és védőfásítás)� 
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 TELEPÜLÉSKÉP MINŐSÉGI FORMÁLÁSÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES AJÁNLÁSOK  

                                        PINCÉS KARAKTER

Verpelét mégcsak tervezi pincesorát a tó felé vezető út mentén, ahol a szőlősorok végére tervezett présházak 
teraszukkal a tőkék felé néznének, míg a főbejáratuk egy szinttel lentebb, az út mentén lenne�  Egy pincesor 
szépségét nagyban befolyásolja az épületek közel egységes képe� Mivel Verpeléten még csak tervezett sorról 
beszélünk, így még lehetőség van ennek az egységességnek a megteremtésére� 

A présházakat F+1 szintszámmal érdemes építeni, hogy a szőlők felé való nyitás megvalósulhasson� Ezért ettől 
a magasságtól ne térjünk el� Az épületek homlokzatán ne helyezzünk el erkélyeket, teraszokat� Oromfalas, 
nyeregtetős formálás ajánlott, melynek hajlásszöge 35-50° közötti lehet, cserépfedéssel� A túl meredek és a 
lapostető sem elfogadható� 

A présházakon vakolt vagy rakott kő homlokzatot alakítsunk ki� Vakolt homlokzat esetén vakolt, vagy kő lábazatot 
javasolt építeni� Az épületek színezésénél fehér vagy törtfehér árnyalatok közül válogassunk� 

Visszahozhatjuk, megidézhetjük a régi préházak hangulatát a nagy fém vagy fa kapukkal, a földszinti kis 
ablaknyílásokkal� Nem javasolt műanyag nyílászáró használata� Árnyékoláshoz részesítsük előnyben a 
zsalugátereket� Manapság már fontos szempont a vagyonvédelem� A riasztók külső egységét a szőlők, teraszok 
felé helyezzük el� 

Szép összhatást érhetünk el, ha az egyes pincék tulajdonosának, cégérének a táblája, felirata egységes garfikával 
kerül elhelyezésre az épületen� Ugyanígy érdemes megtervezni a présházak házszámozását is, az egész sor 
grafikai, tipográfiai megjelenését is�

[1]   OROMFALAS NYEREGTETŐS, TÖBB SZINTES PRÉSHÁZBAN 
GONDOLKODJUNK
[2]   SZÉP PÉLDA AZ EGYSÉGES ARCULATÚ PINCESOR NYUGALMAT 
ÁRASZTÓ HATÁSÁRA
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 TELEPÜLÉSKÉP MINŐSÉGI FORMÁLÁSÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES AJÁNLÁSOK  

                                             MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET

ÉPÜLETFORMÁLÁS

Szőlőműveléssel hasznosított mezőgazdasági területeken megvalósuló egyedi tervezésű épületeknél 
hangsúlyozottan szükséges olyan homlokzatok kialakítása, amely harmonizál a környezettel� Ezeknél az épületeknél 
a kiemelt homlokzati részeken fehér, törtfehér, szürke, valamint a barna, zöld tört árnyalatai alkalmazandók a 
színezésnél� Az egyéb épületszárnyak a tájba belesimuló, sötétebb árnyalatokkal is színezhetők� Ugyanígy 
ajánlott eljárni egyéb mezőgazdasági területek esetén is� A kiemelt homlokzati részeken kerülendő a nagyméretű 
üvegfelületek használata� Ha a technológia megengedi, bontsuk meg a tömeget� Szőlős területen kialakítandó 
borászati létesítmények esetén a tárolóedényeket, tartályokat lehetőleg a telek legmélyebb, legkisebb rálátást 
eredményező részein, megfelelő távolságban takarófásítással kell elhelyezni, a kilátás figyelembe vételével�

Mezőgazdasági karakter esetében lakókocsi, lakókonténer átmenetileg sem helyezhető el�

TETŐK 

A főépület nyeregtetővel alakítandó ki, egyéb épületrészek ettől eltérhetnek��

KERÍTÉSEK

Kerítés létesítése általában nem javasolt, vagyonvédelmi okokból, illetve vadveszélyes helyeken jelzésszerű 
könnyű dróthuzalos kerítés (nem dróthálós), de tömör kő és betonkerítés nem létesíthető� A támfalak a település 
más részeire is jellemző kőből alakítandók ki�
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TELEPÜLÉSKÉPET FORMÁLÓ 
ZÖLDFELÜLETEK 7
LAKÓTERÜLETEK KERTJE

•	 Alkalmazzunk	 őshonos	 növényeket,	mert	 ezzel	megőrizzük	 az	 évszázadok	 során	 kialakult	 természetes,	 tájra	
jellemző növénytársulást� Lásd: Növényalkalmazás�
•	 Kerüljük	 az	 agresszíven	 terjedő	 növények	 alkalmazását,	mert	 azok	 kivadulhatnak	 a	 természetbe,	 elveszik	 az	
őshonos növényeink életterét és veszélyeztetik azok fennmaradását�
•	Alakítsunk	ki	háromszintes	növényállományt:	 legyen	gyep,	cserje	és	fa	 is	a	kertünkben,	 így	 lesz	annak	igazán	
természetes megjelenése�
•	Törekedjünk	arra,	hogy	a	választott	növényekkel	a	házat	tájba	illesszük,	mert	sokkal	inkább	részévé	válik	egy	ház	
a tájnak, ha növények veszik körül, főleg ha a növények maguk is tájbaillőek� Nem tájbaillőek például a tuják és 
fenyők�
•	Kerüljük	a	sok	örökzöld	használatát,	mert	azok	előfordulása	többnyire	nem	természetes	Magyarországon.	Kivételt	
képez a közönséges boróka és a közönséges tiszafa� Ezeket alkalmazzuk bátran� Kerüljük a tuják, hamisciprusok, 
leylandi ciprus és fenyők ültetését�
•	Keskeny	helyen	alkalmazzunk	honos	kúszónövényeket	(borostyán,	komló)	térhatárolásra.
•	 Az	utcafrontra,	 olyan	növényeket	 ültessünk,	 amik	nem	 zavarják	 a	 járdán	 elhaladó	gyalogosokat,	 illetve	nem	
lógnak rá az útra�
•	 Légkábelek	 alatt	 az	 utcafronton	 és	 telken	 belül	 is	 olyan	 növényeket	 ültessünk,	 melyek	 magassága	 kifejlett	
korukban sem haladja meg a 4 métert� Gondoskodjunk arról, hogy a vezetékeket fára mászva ne lehessen 
megközelíteni�
•	Válasszunk	olyan	dísz-	és	haszonnövényeket,	melyek	ellenállóak	a	betegségekkel	szemben.
•	 Válasszunk	 olyan	 növényeket,	 melyek	 élelmet	 és	 rejtekhelyet	 biztosítanak	 más	 élőlényeknek,	 így	 komplex	
ökoszisztémát alkotnak� Törekedjünk a biológiai sokféleség meglétére kertünkben�
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UTCÁK, TEREK, FASOROK

VÁSÁRTÉR ÉS KÖRNYÉKE

Verpelét célja a helyi és környékbeli mezőgazdasági és kézműipari termékek, élő állatok kereskedelmének 
felélesztése, a régi időkhöz hasonlatosan� A Vásártér a rendszeres országos állat- és kirakodóvásár megrendezésére 
jelenleg is kiváló területül szolgál, azonban a környezete közterületi és táji rendezést igényel�
Feldebrő felől a település nyitó képe rendezést igényel� Az út menti telephelyek látványának takarása fásítással 
megoldandó� A Vásártér utca felől a Bartók Béla út házait szintén fásítással kell elválasztani a vásári funkcióktól, 
valamint az állatvásárhoz is szükséges árnyékigény miatt a terület hátsó és a szemben lévő temető fásított 
részéhez kapcsolódóan kisebb, árnyékot adó facsoporttal telepítendő be� A vásártéren a szükséges kereskedelmi 
és szociális építményeket egységes építészeti terv alapján szükséges kialakítani� A fogadó motívum elérése 
érdekében használhatjuk a temető facsoportjának megismétlését az út túloldalán és a főbb útvonalak kiemelése 
érdekében a már meglévő jegenyefasor kiegészítését� Az állatvásártérhez jól kapcsolódhat a gyümölcsfák (pl� 
eperfa) telepítése a kevésbé hangsúlyos, de az állatok számára árnyat adó területek létrehozásához�

[3]   A LAKÓHÁZAK INTIMITÁSÁT GYÜMÖLCSFA SORRAL - PÉLDÁUL SZILVÁVAL - VÉDJÜK A VÁSÁRTÉR FORGALMÁTÓL, ZAJÁTÓL

[4]   A FŐÚT MENTÉRE ÜLTETENDŐ JEGENYEFÁK VAGY AHOGY AZ ÁBRA IS MUTATJA A FENYŐCSOPORT MEGISMÉTLÉSE A TÚLOLDALON  
KAPUMOTÍVUMOT ALKOTHATNAK A SZEMKÖZTI TEMETŐ MAGAS FENYŐIVEL.
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ISKOLA ELŐTTI PARK (RÓZSA ÚT- IFJÚSÁG UTCA SARKA)

Egy város, közösség életében különleges szereppel 
bírnak a nagyobb zöldfelületek, parkok, melyek nem 
csak nyugalmat árasztanak, de az együttlét, a közösségi 
lét megélését is elősegítik� Verpelét egyik legnagyobb, 
több mint 7000m2-es parkja az iskolával szemben 
helyezkedik el� szépen gondozott, felújított fa játszótere  
méltán kedvelt helye a városi fiataloknak� 

REPREZENTATÍV TEREK: SZABADSÁG TÉR ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐTTI TÉR
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UTCAKÉPEK

A településképet jelentősen meghatározó elemek egyike az utcakép, melynek látványától kialakul bennünk az 
első benyomás egy adott községről vagy városról, ahol járunk� A település lineárisan vezetett elemeinek, mint 
az útburkolat, a zöldsávok, a gyalogos utak, az árkok, illetve a felszíni és felszín alatti infrastrukturális elemek 
(pl� légkábel) harmonikus és egységes kialakítása fontos szempont, hiszen ezek egymáshoz való viszonya 
nagymértékben határozza meg az utca képét�

Mivel az utcakeresztmetszet sokat elárul a telkek és az utcák viszonyáról, valamint a település szerkezetéről, ezért 
tervezésük során fontos a harmóniára való törekvés� Ügyelni kell az autóút és a gyalogos utak közötti zöldsáv 
szélességének megfelelő kialakítására – a közlekedésbiztonságot nem veszélyeztető helyeken cserjesáv vagy 
fasor telepítése javasolt� 

Az utcakép hangulatát a telkek beépítésének jellege és a rajtuk elhelyezkedő épületek megjelenése mellett 
az előkertek és a telkek előtti zöldsávban kiültetett növények gondozottsága határozza meg� Verpelét utcái 
változatos képet mutatnak� Különböző szakaszai más-más jellegűek a beépítésüknek, és időbeli kialakulásuknak 
köszönhetően�  A történeti beépítések esetén a szűk utcáknál a járda mellett sok esetben csak az árok található és 
hiányzik a zöldsáv vagy ha van is, akkor sok esetben kopár�  Több helyen látható, hogy az épületek gondozatlansága, 
leromlott állapota visszaköszön az utcaképben a kertek és a zöldsávok elhanyagoltságában� A fasorok kiemelik a 
település fő útvonalait, irányítják a tekintetet� Verpelét utcáinak mentén a fasorok hiánya üres, kopár utcaképet 
eredményez, javasoljuk a lehetőségekhez mérten az utak növényesítését, mellyel csökkenne a betonoszlopok és 
légvezetékek dominanciája� A lakóterületek nyári felmelegedése� 
A fasorok kialakításánál ügyelni kell a megfelelő ültetési távolságra, melyet a fajok növekedésének figyelembe 
vételével kell megválasztani� Fontos, hogy olyan fajokat válasszunk, melyek nem nőnek bele a felsővezetékbe, 
egyenes törzset nevelnek, hosszú élettartamúak és nem törékenyek� A fasorok nem csak kedvező utcaképet 
eredményeznek, de árnyékvetésük az utcán közlekedők számára is előnyt jelenthet� Különösen aktuális az utcák 
zöldfelületeinek újragondolása a kerékpárút megvalósulása miatt is�
Az utca növényesítésére, egynyári virágokkal való beültetésére szép példa az önkormányzat épületének 
környezete�
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KÖZTERÜLETI ANYAGHASZNÁLAT ÉS NÖVÉNYZET JAVASLAT

JAVASOLT NÖVÉNYZET

LOMBKORONASZINT

A fák mennyiségét mindenképpen növelni lenne célszerű� Az utcák térfalainak rendezettségét biztosítják a fasorok, 
melyek kellemesebbé teszik a közterületeken tartózkodást és pozitív ökológiai hatásaik vannak� Ahol a közművek 
lehetővé teszik, ott kialakítható akár kétoldali fasor is, ahol erre nincs lehetőség, ott egyol dali fasort javaslunk� 
Ezáltal csökkenne az utcaképben a légvezetékek és azok oszlopainak dominanciája, valamint az épületállomány 
sokféleségéből és sokszínűségéből adódó rendezetlen érzet� A fasorok további pozitív hozadéka az árnyékvetés, 
mely mind az utcán sétáló gyalogosok számára előny nyáron, mind a parkoló gépjárművek számára�

Az utcafásításnak a zöld lomb biztosítása mellett térképző és kompozíciós feladata is van� Az utca  jellegétől függően 
más-más szempontokat érdemes követnünk� Ezeket általános jelleggel a következőekben lehet összefoglalni:
•	Szűk utcában túl nagy lombkoronájú fákkal az utca légterét túlságosan betöltjük� 
•	A fasor jó térhatását csak tágas, legalább 20 m széles utcában képes kifejteni, 
•	Széles utcában a faltól távolabb ültessünk, különálló szerepet adva a fasornak az utca téralakításában
•	Régi szűk utcákban is létesítsünk zöld lombot, ha az előkertbe ültetünk a kerítés fölött kihajló lombkoronájú 

lombos fákat�
•	Az egyöntetű fasor lendületes, karakteres vonalat visz az utcaképbe, a vegyes, rendszertelenséget mutató 

homlokzatokat egységbe szervezi
•	Szűk utcában a fasor helyett a házak homlokzatain, az ablakokban elhelyezett ládákban alkalmazott egyöntetű 

virágdísszel érhetünk el díszes utcaképet� 
•	Görbe utcákon csak a külső ívben javasolt ültetni, jobb áttekintést adva�
•	Nem szabad elvenni a fásítás által az utca konkáv jellegét, amit a helyes magassággal és egy belső cserjesáv 

ültetésével érhetünk el� 
•	Irányadó elv, hogy az utcák „rangja” közötti különbséget éreztessük a növénykiültetéssel (forgalmi jelentőség, 

illetve a történeti kialakulásu ideje)� 
•	A fasor lehetőleg ne takarjon el értékes architektúrát, táji kilátást, 
•	Kettős fasort csupán az észak-déli irányú utcákban célszerű telepíteni, hiszen itt a napfény egyenletesebben, 

jobban éri a növényeket
•	K-Ny-i irányú utcákban csak az északi  házsor elé ültessünk fákat, a déli házsor elé árnyéktűrő cserjékből 

válogassunk�
•	Út mellett mindig magastörzsű, legalább 2,2 méter törzsmagasságú fákat ültessünk, hogy az alattuk zajló 

forgalmat ne akadályozzák�

LÉGVEZETÉKEK ALATT ALKALMAZHATÓ FÁK

KERÜLENDŐ AGRESSZÍVEN TERJEDŐ NÖVÉNYEK
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CSERJESZINT, ÉVELŐK

Közbiztonsági és praktikus okok miatt a cserjék ültetésekor elsősorban az alacsony talajtakaró vagy olyan fajokat 
célszerű alkalmazni, melyekből alacsony nyírt sövény nevelhető� Az örökzöld, vagy télizöld fajok előnye, hogy télen 
is díszítenek, de a dús virágzású törpecserjék, félcserjék is előnyösek: törpe fagyal, japán kecskerágó, talajtakaró 
rózsa, törpemandula� 
A középmagas, magas cserjék alkalmazását lehetőleg kerülni kell� Ahol kis fáknak már nincs hely, ott a hely 
adottságait mérlegelve nagytermetű bokrok vagy bokorfák ültetése esetleg megengedhető, de csak korlátozott 
számban és úgy, hogy az alsó ágakat idővel el kell távolítani, egyfajta törpe fává neveléssel� Erre alkalmas fajok pl�: 
hibiszkusz, az orgona, a birs� Azonban a cserjefelületek helyett általánosságban szerencsésebb a félcserjék vagy 
évelők telepítése, mivel velük sokkal karakteresebb hangulat idézhető meg, a falusi karaktert ezekkel erősíthetjük 
leginkább� Az évelők ötvözik az egynyári virágok és a cserjék hasznos tulajdonságait� Elsősorban a félcserjék, de 
egyes évelők közt is akad olyan, amely egész éven át díszít, levele áttelel: örökzöld orbáncfű, levendula, szívlevelű 
bőrlevél, fürtös pálmaliliom, hamvas és zöld cipruska, kis és nagy meténg vagy az orvosi zsálya� Ezek a fajok 
általában teljesen beborítják idővel a talajfelszínt, ezért jóval kisebb fenntartást igényelnek társaiknál�
Az évelők fenntartás (elsősorban víz) igénye termett talajon jóval kisebb, mint a cserépbe, vagy ládába ültetett 
egynyáriaké, ezért jóval nagyobb és látványosabb felületeket lehet gazdaságosabban „üzemeltetni”� Ezért ahol 
erre mód van (pl� árokpartok) célszerűbb, és a faluképben is eredményesebb évelő ágyásokat létesíteni az elszórt 
virágládák, vagy ültető edények helyett�
Virágszínek tekintetében célszerű a szomszédos színeket (lila-rózsaszín, sárga-narancssárga), vagy a 
komplementer színeket (kék-sárga) egymás mellé ültetni� Igen erőteljes karakterhordozó megjelenést érhetünk el 
a szárazságtűrőbb fajok egy csoportba ültetésével is� Itt a szürkés árnyalatú, apró, szőrös felületű esetleg pozsgás 
levelek a célra vezetőek, mint a sziklakerti növényeknél is� Itt kaphatnak helyet gyakran egyes fűszernövények is 
(pl� zsálya, kakukkfű), de a vékony szálú, elsősorban szürke levelű fűfélék is� 

AJÁNLOTT KÚSZÓNÖVÉNYEK
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AJÁNLOTT CSERJÉK ÉS FÁK

AJÁNLOTT ÉVELŐK
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ÁRKOK, ÁTERESZEK

Az utak és járdák közötti zöldsáv rendszerint a település vízelvezető hálózatának, az árkoknak ad helyet� Nagyon 
fontos, hogy ezek megfelelő tervezésére, gondozására külön figyelmet fordítsunk� Lehetőség szerint az utak 
mindkét oldalán alakítsunk ki medret� Amennyiben szélesebb zöldfelület áll rendelkezésre (min� 2-2,5 m), úgy 
célszerű egy enyhe lejtésű gyepes árkot építeni, mindennemű burkolat nélkül� Kevesebb hely esetén a könnyebb 
tisztítás, üzemeltetés érdekében a monolit beton árok építése is elfogadható megoldást nyújthat� Azonban a 
ferde (egyes szélsőséges esetekben függőleges) falakat helyi természetes kő felülettel kell falazni�  Megfelelő 
növényválasztékkal ma már lehetőségünk van évelőkkel is beültetni az árkunkat, ami nagyobb bekerülési 
költséggel és munkával jár, de a gondozása sokkal könnyebb� Ez utóbbira már nem csak külföldi, hanem 
magyarországi falvakból is láthatunk jó példákat� Árkaink kialakításánál a következőkre figyeljünk:
•	 betonelemes árok esetén mindkét oldalán legalább 50 cm széles, évelőkkel gazdagon ültetett sávval takarjunk�
•	 virágos kiültetésnél mély karógyökerű, vagy tőlevélrózsás fajokat használjunk a jobb vízbeszivárgás 

biztosítására
•	 köztes megoldásként az árkot zúzottköves burkolattal, az oldalakat ültetőkosaras kőtámfallal is elláthatjuk

Az árkokon átvezető hidak betoncső áteresszel kialakítottak, burkoltak vagy földtakarással és gyepesítéssel 
fedettek� Javasolt a bejárók és átvezetőhidak kialakításának egységesítése utcák szintjén�
A beton elemekkel kialakított árkok esetében ajánlott az árok környezetének növényesítése, ezzel takarva a 
kedvezőtlen látványú burkolt felületeket�
Az utcákon nem javasolt az árkok teljes hosszának fedése parkolókialakítás céljából, mivel így a szikkasztóképesség 
is csökken és vízelvezetési, vízbefogadási problémákhoz is vezethet� Az árkok fedése, csak a kapubejárók 
hosszában, gépkocsi bejáró kiépítésének céljából ajánlott�
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KORTÁRS PÉLDÁK 7
•  KERTVÁROSIAS ÉS TÖRTÉNETI LAKÓ KARAKTER
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• NAGYVÁROSIAS KARAKTER

A FERENCVÁROSI JÓZSEF ATTILA-LAKÓTELEP MEGÚJÍTÁSA - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZAT

VÁROSÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ 1

A József Attila lakótelep megújításának alapvető célja olyan minőségi 
lakókörnyezet megteremtése, mely jelentősen növeli a terület népes-
ségmegtartó képességét. A városrész fenntarthatóságának biztosítását 
tekintve ez azt is jelenti, hogy egyes, a lakótelepről jelenleg kiszoruló csoportok 
– mindenekelőtt a nagycsaládosok – számára is vonzó feltételeket kell kínálnia. 
Koncepciónk lényegi mozzanata a lakótelepi életstílus újragondolása: 
annak vizsgálata, hogy hogyan lehet megerősíteni azokat az adottságokat, melyek 
más lakhatási formákhoz (pl. lakóparkhoz, kertvároshoz) képest előnyt jelentenek 
(intézményi ellátottság, közlekedési kapcsolatok), illetve hogyan mérsékelhetők a 
lakótelepi lét egyes közismert hátrányai (pl. szabadtérhasználat korlátai). A József 
Attila lakótelep megújítása lehetőséget kínál a korábbi, jellemzően energetikai 
felújításokon túllépve a lakótelep-klisék meghaladására: annak kikísérletezésére, 
hogy bő fél évszázaddal a városrész építése után a meglévő struktúrák és a mai 
igények kölcsönhatása milyen 21. századi kortárs várost eredményezhet.

A meglévő beállt struktúrákat, mint a területhasználat, a beépítés, 
utcahálózat, a közlekedés alrendszerei igen kötöttnek, ám kellőképpen ru-
galmasnak is tartjuk. Ennek megfeleően stratégiánk alapvetően nem új  
szerkezeti elemek létrehozására, hanem a meglévők tovább- 
gondolására, alkalmasabbá tételére, „meghackelésére” épít. Ez a 
szemlélet az erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodást helyezi előtérbe. 
A lakótelep megújítási folyamata magában foglalja:
- az épületek megújítását, energiahatékonyságuk növelését, komfortosabb 
lakások-házak kialakítását
- a közterületek rendszerének újragondolását a zöldfelületi értékekre 
figyelemmel
- a közlekedési hálózatok újraszabását
- a városi infrastruktúrák, közművek környezettudatos felújítását
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• ÜDÜLŐHÁZAS KARAKTER
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• MEZŐGAZDASÁGI KARAKTER



Verpelét kortárs példák /67

• PINCÉS, PRÉSHÁZAS KARAKTER



• GAZDASÁGI KARAKTER
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REKLÁMOK, HIRDETÉSEK, RÉSZLETEK 8
Fontos a könnyen érthetőség és figyelemfelkeltés, 
de egy szolidabb színvilágú, jó grafikát is észrevesz 
és elolvas az, akinek tényleg szüksége van a hirdetett 
szolgáltatásra� 
A hirdetések helye és mérete összefügg� Ha olyan helyet 
választunk, amely közel esik  az érdeklődőhöz, akkor a 
méret jelentősen csökkenthető� 
Cégérek síkban helyezhetők el a homlokzaton� 
Elvetendő minden olyan szerkezet alkalmazása, amit 
magáért a hirdetés céljáért építenénk� Mindemellett 
igyekezzük kerülni a harsány színek alkalmazását� 
Használjunk időjárásálló bevonatot, főleg a hirdetés eső 
és pára elleni védelme érdekében� 
Reklám-, illetve hirdetés elhelyezése közterületen csak 
utcabútoron – utasváró, pavilon, információs vagy 
más célú berendezés – lehetséges� Építményeken, 
kerítésen az adott épületben működő szervezettel, 
céggel, tevékenységgel kapcsolatban a következő 
hirdető-felületek, - berendezések helyezhetők el:
cégtábla, cégér, címtábla, saját vállalkozást népszerűsítő 
berendezés, felület� Kerüljük a neonnal megvilágított, 
valamint led-kijelzős reklámfelületeket� Az erős fény 
zavarhatja a szemközt lakókat� A fények színe erőteljesen 
elüt a természetes színektől� A villogás, vibrálás 
figyelemfelkeltő ugyan, de egyúttal kellemetlen, zavaró 
is a szemnek� 

A házszámozás legyen jól látható, könnyen észrevehető� 
Jó, ha a település egy egységes karaktert ki tud alakítani�

Védett épületen, zöldterület telkein reklámtáblák 
nem helyezhetők ki� Nem kívánatos a település teljes 
területén az óriásplakátok kihelyezése� 
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