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1. Bevezetés, köszöntő

Kedves Olvasó!

A 2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről markáns változást hozott mindennapi
életünkben, hiszen egy rendezettebb jogszabályi környezetet teremt az épített- és táji környezet
számára a településeken. Ez azt is jelenti, hogy a településkép védelméről minden településen,
immár külön, helyi rendeletet kell alkotni, ami a helyi építési szabályzat mellett fontos szabályozó
elem lesz főként az építkezések, átalakítások, felújítások során. A helyi településképi rendelet
megalkotásához, jelen Településkép Arculati Kézikönyv nyújtja a szakmai alapot.
A Kézikönyv, amit most kezében tart, egy olyan útmutatót jelent, ami közérthető formában hivatott
elmondani és elmagyarázni, azokat az építészeti irányokat és javaslatokat, amit a település épülő,
fejlődő jövőjében majd az itt élők és a beruházók számára alapul kell venni. Többnyire a „Hogyan?”
kérdésre ad egzakt választ, a településen már fellelhető jó példákkal és egyéb magyarázó ábrákkal.
Célja, a közérthetőség, a mindennapi felhasználást szolgálja és segíti.
A Kézikönyv egyik legfőbb célja tehát az értékmegőrzés, az épített örökségünk, múltunk megőrzése
és annak, jövőbeliségének szilárdabb alapokra helyezése. Bízunk benne, hogy a Kézikönyv valóban
használható lesz Ön számára és megfelelő alapot biztosít arra, hogy sikeresen megvalósítsa céljait,
ezzel is gazdagítva a települést!
Reméljük, a Kézikönyvet tovább bővíti majd jó példával, ezzel is segítve a Kézikönyv és egyben a
település folyamatos fejlődését!

Virág Attila
geográfus
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2. Pamuk bemutatása
Pamuk a Külső-Somogydombvidékének
patakvölgyekkel tagolt, erősen erdősült
tájának települése. A Fonyódi járásban
található 296 fős (KSH, 2017) zsákfalu
igyekszik kihasználni a földrajzi és
települési térben rejlő lehetőségeit,
mivel a viszonylagos elzártság nem csak
nehézségekkel párosul. Az aprófalu a
Fonyódról
induló,
Somogyváron
áthaladó és Kaposvárral is kapcsolatot
teremtő alacsonyabb rendű, ám jó
minőségű közúton érhető el.
Habár periférikus fekvésű, mégis jó elérhetőségi jellemzőkkel bír. Fonyód és a
megyeszékhely Kaposvár egyaránt 30 km-es távolságon belül helyezkednek el, autópályától
való távolsága (M7, Fonyód) is mindössze 22 km, ami országos szinten is kifejezetten jónak
mondható. Így a főváros is kevesebb, mint két óra alatt megközelíthető.
A településen élők számára kiemelten fontos, hogy vasúti összeköttetése is kiváló, mivel a
megújuló Fonyód – Kaposvár vonalon helyezkedik el. A település fejlődése a vasúti megálló
helyének átgondolását is megkívánta, a korábbi vasútállomás helyett – mely a történelmi
település magjához közel, de a lakosság nagyobb tömegétől, a mai településközponttól is
távol található – új, modern formavilágú megállóhely épült:
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Pamuk elhelyezkedése a „Pogányvölgyben” turisztikai szemszögből is előnyös. A mellett,
hogy jelentős a település és környezete esztétikai-, rekreációs-, természetvédelmi táji
potenciálja, a Balaton közelsége mellett kiemelendő a szomszédos Somogyvár
kultúrtörténeti jelentősége. Az egykori bencés apátság területe ma nemzeti emlékhely
(Kupavár), az itt élők tágabb régióra kiható, a szellemi életet évszázadokig meghatározó
munkásságát jelzi.
A települést régről Bamuk néven ismerjük, a
Pamuk írásos alakkal csak az 1700-as évekből
fennmaradt dokumentumokban találkozunk
először. A név változásának eredete
tisztázatlan, valószínűleg a hasonlóság miatt
az oszmán időkben a perzsa pamuk (jelentése:
pamut, gyapot) alak átvétele történhetett. A
18. században a mai település és külsőségei
sokszor váltottak birtokost, az 1800-as évektől
végül a Bodonyi család vált meghatározóvá a
térség életében. Ekkorra a megye főbb
úthálózati viszonyait bemutató térképein is
említik. A közösség szépen gyarapodott, a
környező keleti pusztákat is (Laska, Tükör) és
majorságaikat is (Csillag major, Laska
major)magába olvasztva területét hamar
kiterjesztette a mai állapotra. Ugyancsak
hozzá tartozott már ekkor a Szokolás hegy
(vagy másként Szokolási hegy), szőlőhegy, ami
egy korábban különálló településmaghoz
tartozott, mely a mai Ady Endre utca kiemelt
térszínének környékén létezett.
Somogy megye főbb úthálózati
kapcsolatai a 18. században
(forrás: sulinet.hu)
A mai Pamuk tehát rendkívül tagolt, morfológiailag igen élénk. A történelmi településmag
völgyi elhelyezkedésű, úti falu jellegű, az idő előrehaladtával az organikusan fejlődő déli
részekkel való összenövés, az új utak irányába történő összefutás figyelhető meg. Ezzel
párhuzamos a déli terület fokozatos veszt központi funkciójából, ami az utcahálózat,
térstruktúra markáns átalakulásával jár. Az egyutcás jelleg erősödhetett így meg igazán, ami
azért érdekes, mivel a keleti, szintén magasabban elnyúló mai Rákóczi utca így későn került
újra felfedezésre. Az újrafelfedezés kifejezést a korban hozzánk legközelebbi római idők alatt
történő területhasználat indokolja.
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A falu 1868-ban megalapította elemi iskoláját. Ekkor a népesség már 400 fő körül mozgott. A
tanítás innentől fogva 108 évig néha nehézségekkel küzdve ugyan, de töretlenül folyt. Köré
szerveződött a népművelés, közművelődés, közösségi élet is, melynek meghatározó alakjai
Torkos Jenő és felesége voltak. Szellemi hagyatékuk Pamuk fontos öröksége. Az eredeti
iskolaépületet 1941-ben elbontották, az új épület ma főként művelődési ház és könyvtár
funkcióját látja el.
A falu virágkora a vasúti megállóhely 1919-es létesítésével kezdődött. A környékről több
gyermek tudott az iskolába is bejárni, de jelentősen csökkent az elzártság is, mivel a közutak
az időjárási körülmények miatt olykor hosszú hónapokig járhatatlanokká váltak. A háborúk
Pamukot sem kerülték el, különösen nagy terhet rótt a lakosságra a második világégés, de a
TSZ alapítása (1959), a növekvő népességgel járó szerteágazó kulturális igények (1960-as
népszámlálás alatt 604 fő) új fellendülést hoztak. A faluban új utak kerültek leaszfaltozásra és
a villanyt is bevezették. Településképi szempontból fontos fejlesztések a rendszerváltást
követő időszakban a középületek rendbetétele és a régi temető rendezése voltak.
Pamuk népessége az említett újbóli fellendülést követően jelentősen visszaesett, ám
napjainkban újból növekedés látszik. E mögött szukcessziós folyamatok állnak, az elmúlt
években indult el a falu „felfedezése”, növekszik a külföldi (német) és a fővárosi
tulajdonosok száma is.

Pamuk az első és a második katonai térképezés ideje alatt. Az első ábrán még két külön
település látszik:
(forrás: mapire.eu)
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A déli településrész – melynek egykori nevét a Szállási-patak (ma Viszaki-patak) őrizte –, a
mai Ady Endre utca alsó szakasza és a kúria környezete parkosított területeinek formáit,
arányait jól mutatja egy 1859-es kataszteri térkép. Ebből a jövőbeni zöldterület, zöldfelület
tervezés kapcsán is meríthetnek a településen élők, tervezők.

A szőlőhegy és a parkosított utcák
(forrás: mapire.eu)

Egy, a mai állapotokat rögzítő műholdkép
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3. Örökségünk, büszkeségeink
Pamukon 11 darab védett régészeti lelőhelyet tartanak számon, melyek tanúsága szerint
már a kőkori ember is aktív tájhasználó, tájalakító munkát végzett itt, de a rómaiakon át az
Árpád házi királyok idejéből is számos lelet előkerült.

Épített örökség
Országos jelentőségű műemléki védelem alatt álló épület nem található a településen, de
helyi védelem alá helyezték az alábbi épületeket, építményeket:

A
letisztult
építészetű
templom
hossztengelye merőleges az utca szabályozási
vonalára.
Települési
tájba
illeszkedő
egyszerűsége, lábazatfestése, hagyományos
héjazata és terepalakítása a településkarakter
szempontjából meghatározó épületté teszi.
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Kőkeresztek a templom előtt és a szőlőhegyen:
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Kúriaépület:
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A régi vasútállomás és rendezett környezete:
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Természeti értékek
Pamuk a ma Pogány-völgyi-víz, Bontakeszi-árok és Viszaki-patak néven ismert vízfolyások
mentén húzódik. Első kettő említett vízfolyás mentének vizenyős erdő-gyep- nádas területei
a Nemzeti Ökológiai Hálózat ökológiai folyosó területei. Ugyancsak ebbe a védelmi
kategóriába sorolt területek az őshonos nyugati kocsányos- cseres tölgyes, nyíres erdőségek.
Pamuk 41%-át borítják erdők, ami igen magas
aránynak mondható (Somogyvári körzet,
Somogytúri
erdőtömb).
Az
Országos
Területrendezési Terv (OTrT) alapján ezek egy
része
„kiváló
termőhelyi
adottságú
erdőterület övezete” kategóriába esik.
Tájértékelési
szempontból
gazdasági
hasznukon túl ezek az erdőségek komplex
esztétikai- rekreációs és természetvédelmi
társadalmi térfunkciókkal rendelkeznek. A
település eddig utolsó erdősítési fázisa 2008
előtt zajlott (EMVA erdők),ám a jövőben újabb
erdőtelepítések várhatóak.

Az OTrT szerint Pamuk teljes területe „országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete”,
egyes nyugati- és keleti határszéleit leszámítva pedig „tájképvédelmi szempontból kiemelten
kezelendő terület övezete”.
Mocsári nőszirom az egykori malomhoz közel eső patakparti területen. Jelzi, korábban
kiterjedt állóvíz volt itt:
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Települési környezet
Pamuk tagoltságából adódóan igyekszik minden egyes településrészén gondozott közparkot
kialakítani. Ezek a teresedések jórészt utak, utcák találkozásánál helyezkednek el. Települési
mikroklíma szempontjából is fontos területek ezek, főként a Petőfi utca vonatkozásában,
ahol helyszűke miatt az útszéli fásítás csak nagyon korlátozottan oldható meg.
Egyoldali fásítás a Kossuth Lajos utca elején:
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4. Településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű
területek
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Az eltérő karakterű, arculatú településrészek:

1. Falusias lakóterületek
2. Mezőgazdasági kertterület
3. Ipari-, kereskedelmi- és szolgáltató területek
4. Természeti területek, egyéb külterület
1. Falusias lakóterületek
Pamuk tagoltságára korábban kitértünk,
azonban a területi fragmentáltság nem jár
együtt az építészeti arculatban, karakterben,
telepítésben tapasztalható oly mérvű
eltérésekkel, hogy a falusias jellegű
lakóterületeket kisebb egységekre bontsuk.
Ezt a falu jövőbeni egységesebb arculatának
kialakítása szempontjából is fontosnak tartjuk.
Ide
tartozik
a
településközpont
épületegyüttese is, mely az orvosi rendelőt és
a művelődési házat, valamint az egyéb
intézményi épületeket magába foglaló kiemelt
elhelyezkedésű, sajátos telepítési struktúrájú
területet jelenti.
Egymástól
lakóterületek:

területileg

elkülönülő
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3. Mezőgazdasági kertterület
A hagyományosan kisparcellákkal tagolt
egykori zártkerti terület mára jelentős
átalakuláson ment keresztül. A kézikönyv
célja, hogy a jövőbeni tervezést oly módon
támogassa, hogy az említett érték valódi
többlettartalommal
rendelkezzen,
megfelelően illeszkedjen a település életébe,
hiszen a kiskertes művelési forma ma is igen
kedvelt.

A szőlőhegy birtokstruktúrája 1859-ben
(forrás: mapire.eu alapján, saját szerk.)

4. Ipari-, gazdasági-, szolgáltató területek
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4. Ipari-, kereskedelmi- és szolgáltató területek

Pamuk közigazgatási területén nagyobb összefüggő gazdasági telep a települési szövettől
elkülönülve az egykori Petőfi TSZ területén található. A lakóházaktól fasorok, erdőrészletek
választják el, melyek megfelelő pufferzónaként funkcionálnak.
A keleti határrész növénytermesztő mezőgazdasági kultúrtáj, az egykori majorságok és TSZ
terület részben tájrehabilitációs célból fásítva lettek.

A Petőfi TSZ egy épületének megőrzött héjazata:
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A település belterületén kisebb ipari területek működnek, újonnan a településközponti
területhez délről kapcsolódva indult meg a beépítetlen terület gazdasági célú hasznosítása.
A kép bal oldalán látható a magasabban, a Pamuki domb oldalában fekvő művelődési ház és
a kialakuló gazdasági terület:

5. Természeti területek, egyéb külterület
Ide tartoznak a Nemzeti Ökológiai Hálózat védett elemei.
A külterület fennmaradó része egyfelől erdőgazdálkodási és fásított terület, ezt követően
legnagyobb arányban legelő- és szántóterületeket találunk, de jelentős még a kertes
művelésű szőlők- és gyümölcsösök léte is. Kisebb tájsebek csak a vonalas infrastruktúra
vezetékei és állványai.
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Pamuk külterületén halastavat is találunk, mely a Vámosi-patak duzzasztásával került
kialakításra:

Északnyugati erdőterületek:
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5. A településkép minőségi formálására
vonatkozó ajánlások
Átfogó településképi javaslatok
Telepítés, terepalakítás
Építkezéskor bizonyos mértékű terepalakításra szinte a község teljes területén szükség van.
Ez esetben kerülendő a teraszos megoldás és a kiemelés, törekedni kell az épület
süllyesztésére.

Jó példa a terepalakításra az
épülethagyományos színű és anyagú
lábazata mellett az antenna nem
zavaró elhelyezése és a kert mintaszerű
kialakítása is:

Javaslatok: átépítés, új ház építése esetén igazodjunk az adott településrészen kialakult
telepítési struktúrákhoz!
Kerülendő az utca szabályozási vonalától előrébb, vagy hátrébb elhelyezkedő építkezés,
mivel az rendezetlenséget sugall, kis eltérés is megtörheti a telekrendszer képét.
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Magasság
Egy utcakép, települési arculat esztétikailag egyik legmeghatározóbb élménye az harmonikus
rendet, egységességet sugalló hasonló épületmagasságok. A községben hagyományosan
földszintes lakóépületek a jellemzőek, többszintes épületetekkel csak elvétve
találkozhatunk.
Javaslatok:
kerüljük
a
településrészi
karaktertől kiugróan eltérő megoldásokat!
A községben jó példa található a települési
térbe szépen illeszkedő tetőtér beépítési
módra is.

Tetőforma, tetőhajlásszög
A községben legelterjedtebbek a lapos szöget
bezáró (30-45o körüli) összefüggő területeket
alkotó hagyományos csonka-kontytetős és
nyeregtetős megoldások.
Javaslatok: törekedjünk a szomszédságban,
utcában
alkalmazott,
valamint
a
hagyományos
formák,
hajlásszögek
kialakítására, megtartására.
Szerencsére ma már szép számmal találunk
jó példákat felújított házak körében az
illeszkedés
igényével
megvalósított
tetőszerkezet kivitelezésére is. Figyeljünk a
jellemző
részletek
megóvására,
beemelésére!
A település teljes területén kerülendő a
lapostető, túlzottan alacsony szögnyílású
„mediterrán típusú” tető kialakítása!
Ugyancsak kerülendő a manzárdtető. Ez a
megoldás közintézmények sajátja lehet,
kiemelve így azokat a települési térből. Ilyen
épület Pamukon a kúria.
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Kertek, zöldfelületek
A település zöldterületei, zöldfelületei gondozásával példát szolgáltat az itt élők számára. A
kertek, előkertek, utcafrontok megfelelő fásításával, évelők telepítésével a közösséget
alkotók is hozzájárulnak az egészséges, inspiráló, idelátogatók, átutazók számára is vonzó
környezet kialakításához. Pamukon is – mint számos környékbeli településen – elterjedt és
ajánlott örökzöld növényzet telepítése, hiszen a terület homoki talaja igen kedvező ezek
számára.
Javaslatok: Pamukon a kertművelésnek is komoly hagyományai vannak, ehhez is
illeszkedve törekedni kell a lehető legnagyobb mértékű zöldfelület létesítésére.
Esztétikai és egészségügyi okokból is kerülendő nagyobb, összefüggő felületek zárt
burkolattal történő lefedése. Járműbejárók esetén is fontoljuk meg csupán a nyomvonal
gyeprácsos lefedését.
A kezelésünkbe tartozó területen a közparkokhoz illeszkedően fokozottan figyeljünk a
tájidegen, agresszívan gyomosító, invazív fajok telepítésének elkerülésére!
Néhány példa a legelterjedtebb invazív fafajokra: fehér akác, zöld juhar, amerikai kőris,
kanadai nyár, kanadai aranyvessző, kései meggy.
Egyes fajok, mint például a zöld juhar szerepel ugyan a Közterületi Sorfák Jegyzékében
(Orlóczi L., 2005), azonban telepítésük továbbra sem ajánlott. Javasoljuk az ökológiai
viszonyok figyelembevételét is.

Fényszennyezés
A település jellegéből adódóan a közcélú világítások, közterületek megvilágításának ereje
22 óra után csökkenthető. Ennek figyelembevételével a magánjellegű megvilágításokat is
érdemes így tervezni, amennyiben létük nem indokolt, esti órákra akár teljesen
megszűntetni. Figyeljünk továbbá arra is, hogy ne használjunk 3000K feletti hideg színű
fénykibocsájtó forrásokat, továbbá szórásirányuk fentről-lefelé történjen, ha szükséges
terelőernyőket is használjunk, hogy ne zavarjuk a közlekedőket.

Légvezetékek
Sajnos a faluban is problémát jelent a légvezetékek esztétikai
képet is jelentős mértékben romboló hatása, érdemes lehet
megvizsgálni, idővel ezeket hogyan lehetne Pamukon is
földkábelekkel kiváltani, mivel sok esetben új telepítés esetén
már csak kifejezetten ezek létesítését engedélyezik.
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Falusias lakóterületek
Telepítés
Pamukon hagyományosan az oldalhatárra párhuzamosan épült lakóházak a jellemzőek, az
épületek hossztengelye az utca vonalára merőleges, ritkább esetben azzal párhuzamos. A
kéttraktusos alaprajzok módosabb megjelenéssel, erőteljesebb tömeghatással bírnak. Az „L”
alakú alaprajz a Dunántúl jellegzetes háztípusa.
A fésűs, szalagtelkes utcarend megtartása
fontos településkép védelmi feladat, szabadon
álló építkezés csak műszakilag indokolt
esetben alkalmazható.
Jellemző
a
kertműveléssel
foglalkozó
tulajdonosok körében a házakhoz történő
hozzáépítés. Ezek a toldások javarészt eszközés termény- és takarmánytárolásra szolgálnak,
mivel az állattartás is hagyományosan
elterjedtnek számít. Ezt a példát követve a
szabadon álló melléképületek, istállók is
többnyire csak az udvar adott felét használva
a lakóépületek mögött sorban helyezkednek
el.
Azonos telepítésű házak. A Petőfi utca utcaképe:
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„L” alakú alaprajzú lakóház és melléképületei kertkapcsolattal:

Tetőforma, tetőhajlásszög
Általánosságban elterjedt a csonka-kontyolt
tető, ám az egyszerű nyeregtető is jellemző.
Ez utóbbi főként a templom környékének
egyszerű,
kisparaszti
házainál
vált
elterjedtebbé. Jellemzőjük, hogy mindkét
típus kedvez homlokzati padlásszellőzők
kialakításának.
Javaslat: kerüljük a túlzottan összetett, tört
gerincállású tetők kialakítását!
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Héjazat
A faluban a kerámiacserép használata
tekinthető hagyományosnak, a pikkelyes
elrendezést ívelt- vagy egyenes vágású
cserepekkel javasoljuk kialakítani. Színvilágban
leginkább a natúrtól a középvörösig terjedő
árnyalatok a jellemzőek.
Javaslat: kerüljük a hullámos felületű
kerámiacserepek és a pala, vagy lemez
anyagú csillogó felületek használatát!

Azonos
tetőformák
és
héjazati
színvalamint
anyaghasználatok:

Homlokzat
Pamuk lakosságát hagyományosan főként katolikus cselédek, zsellérek, kisparaszti
származású emberek alkották. Ők a letisztult népi építészetre jellemző fehér színt és az
egyszerű vakolatarchitektúrát részesítették előnyben.
Pamuk közel helyezkedett magasabb arányú németajkú népességgel, németes építészeti
modorral, igénnyel rerndelkező régiókhoz, így módosabb házaknál ezek
településkarakterhez illeszkedő egyszerű díszítések átvétele is megfigyelhető.
Jellemzővé vált idővel a napsárga is, valami az enyhe pasztelles színek
használata.Karakterjegy és átemelésre érdemes a sárga festéshez illő fehér kontúrvonalak
használata, mely érdekes és jellegzetes kontraszthatás elérését biztosítja.
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Jó példa, helyes, a településkarakterhez illeszkedő megfelelő kontraszthatású festéssel
felújított sátortetős típusház (mellette szintén hasonló igénnyel felújított melléképület):

Hagyományosan a mész alapú festékkel fedett homlokzat tekinthető elfogadottnak és
példaértékűnek. Az évek alatt beérő mészfesték nyugodt, élő hatást kelt.

Javaslatok: kerüljük a hideg színek
használatát, a telített meleg színek növelik a
térhatást!
Kerüljük a RAL 2012 – RAL 5026, a RAL 60266028, a RAL 6033-6034, a RAL 7000-7005
színtartományba tartozó színárnyalatok, azaz
a túlzottan élénk, rikító színek (pl.:
gyöngyház kék, lazacszín, olajzöld, türkiz,
acélszürke).

Jellemző részlet, padlásszellőző ablak:
A homlokzati padlásszellőző nyílásoknak két
formája ismert. Az egyszerű, téglalap
kivágású, gyakran párosan elrendezett kisebb
nyílások mellett megjelent a módosabb
építkezésre jellemző nagyobb, kör alakú
kivágás is.
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Nyílászárók
A településrészre az álló formátumú ablakok
a jellemzőek, érdekesség, hogy az oldalukkal
az utcára néző épületeknél az oldalkert felől
nyílik a bejárati ajtó, mely esetenként a
hátsókertre néző tornácra is vezethet.
A homlokzatképzéshez hasonlóan itt is a
visszafogott
díszítés
megszokott.
Az
ablakkeretek és ajtók anyaga hagyományosan
sötétebb fa.
Tetőablakok esetében a tető síkjába
illeszkedő megoldások segítenek leginkább a
nyugodt utcakép fenntartásában.
Redőnyök tekintetében fontos a redőnytok
süllyesztése, vagy beltéri elhelyezése!
Hagyományosan jellemző, kedvelt megoldás a
zsalugáter használata, ami remekül kiváltja a
redőnyözést. Elfogadható még fa anyagú
redőny használata is.
Javaslatok: kerüljük a homlokzati színezésnél
felhozott kellemetlen, erős színeket!

Lábazat
Tájjelleg, Pamukon is általános a vastag, vöröses árnyalatú lábazat, mely lehet egyszerű
meszelt, festett vakolatú, vagy terméskövekből kirakott.
Javaslat: kerüljük a mű-antikolt, ragasztott csempés megoldásokat, továbbá a vakolás
teljes elhagyása sem javasolt!

Kerítések, kapuk
Tömör kerítés használata a település teljes területén idegen, így a magas kerítés is. Új
építésnél kifejezetten a maximális 1,5 méteres magasságot javasoljuk. A nyugodt környezet,
átmenő forgalom hiánya sem indokolja markáns térelválasztók létét.
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Terepadottságok és telepítési sajátosságok miatt főként a közutak szintjétől alacsonyabban
található telkekhez lábazat nélküli kerítés párosul.
A kerítés anyaga hagyományosan fadeszka,
ezért az ilyen léckerítéseket javasoljuk a ma
általánosságban
elterjedt
drótfonatos
megoldások helyett. Szintén általános és
illeszkedő formában kialakítható megoldás a
kőtalapzatos áttört vaskerítés.
Láthatunk példákat sövénykerítésre is, ami
tömör kőkerítés helyett jó alternatíva. Ez
egyfelől újabb zöldfelületet eredményez,
másfelől zajvédő tulajdonsága is kiváló. Meg
kell jegyeznünk azonban, hogy falusias
környezetben, ahol nem általánosságban
elterjedt szokás, némileg zavaró lehet. Az
efféle telekhatár leginkább kertvárosi részekre
jellemző. Éppen ezért mi inkább a
hagyományos, utcában kialakult és a
településkarakterhez illeszkedő kerítést és
mögé telepített növényzetet javaslunk.
Portán belül csak áttört kerítés kialakítása megengedett.
Talapzat esetében, csakúgy, mint lábazat, vakolat architektúra kapcsán, kerüljük a
ragasztott kövek felhelyezését!

Kertek, zöldfelületek
Pamukon a házakhoz hagyományosan előkert is tartozik.A településen általános a falusias
lakóterületekre jellemző 40%-os zöldfelületi borítás előírása, ez csak helyenként, speciális
helyzetekben, intézményi-, különleges területeken lehet eltérő.
Portánkon és az utcafronti területeken a település és településrész karakteréhez illeszkedő
módon igyekezzünk kialakítani zöldfelületeinket. Általános irányelv, hogy homlokzatunkat
ne takarjuk, engedjük láttatni épületünk részleteit, ezért az ide telepített évelők, cserjék és
fák magassága ajánlásunk szerint ne haladja meg a körülbelül háromméteres magasságot,
harmonizáljon épületünk méreteivel. Oldal- és hátsókertbe magasabb növésű örökzöldek,
egyéb fás szárú növények ültetendőek.
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Jellemző részlet, kerekes kút:
Elterjedt éke az udvarnak a kerekes kút, melyre az
általános érvényű, kézikönyvben meghatározott arculati
előírások vonatkoznak. Ezek alapján anyaga fa, héjazata
kerámiacserép, vagy szintén fadeszka, színe természetes.

Jellemző részlet, lépcsők:
A házakhoz sokszor lépcsősor vezet, aminek
környezete megfelelő gondozást igényel.
Igényes
parkosítással
az
utcaképet
meghatározó zöldfelületeket alakíthatunk ki.

Gyakran az előkertek szinte teljesen üresek,
így a lábazatok, nyílászárók teljes egésze
láthatóvá válik. Jó példa a képen látható ház
e szempontból, továbbá hagyományos
színhasználata, illeszkedő áttört vaskerítése
és tetőtér beépítése okán is:
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A településközponti intézményi terület telepítési, zöldfelületképzési sajátosságai
E terület hagyományosan Pamuk intézményi központja, mely fizikailag is kiemelkedik a
települési szövetből. A funkciók megkívánta reprezentatív megjelenéshez a szabadon álló,
utcavonalra párhuzamos építkezés adta markáns tömeghatás párosul.
Az itt található épületeket a példaértékű, településkarakter arculati elemeit felsorakoztató
megújulás jellemzi.
Kiemelkedő központi szerepköre miatt különösen fontos a helyes zöldfelület tervezés,
közjóléti berendezések elhelyezése. A település közparkjaiban kevés kihelyezett utcabútor,
tereptárgy található, itt viszont a kellemes várakozás, időtöltés elengedhetetlen elemei ezek.

A felújítás alatt álló művelődési ház épülete:
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A parkosított területhez illeszkedő
módon a meghatározó karakterű
településrész
elhatárolására
alacsony, faszerkezetű, a faluban
egyedül ide jellemző határoló
került kialakításra:

Mezőgazdasági kertterület
Ezen egykori zártkertes különleges területen kizárólag a kiskertes műveléshez kapcsolódó
építményfajták helyezhetőek el, ezek esetében ügyelni kell a természetes anyagok
használatára, a településkarakterhez való illeszkedésre. Mivel jelenleg alulhasznosított
erőforrásról, értékről van szó, a jövőbeni tervezéshez pontos irányvonalak rendelhetőek, ám
rendkívül felelősségteljes feladat is ez.
Kifejezetten kerülendő, megelőzendő a „bódésodási folyamat” elindulása.
Nem megengedett a településen általánosságban is ellenjavallt csillogó fémes felületek,
lapostető alkalmazása.

Ipari-, kereskedelmi- és szolgáltató területek
Amennyiben lehet, főként új építkezések, átalakítások esetében igyekezni kell a
kézikönyvben korábban leírt településkaraktert meghatározó tömegalakítási módok,
térformáló megoldások, színek, zöldfelületi ajánlások, zaj- és fényszennyezési korlátozások
megvalósítására.
Kerüljük a kirívó színeket, a falu arculatához nem illeszkedő táblák, cégérek használatát!

Zöldfelületek
A település ipari- és mezőgazdasági üzemei,
telepei védelmi szempontból megfelelő
keretező és takarófásítással rendelkeznek.
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Anyaghasználat
Fém felépítést csarnoképületek esetében
is csak abban az esetben használjunk, ha
az valóban indokolt!

Tetőforma, tetőhajlásszög:
Lapos, illetve fűrészfog tetőt csak abban
az esetben használjunk, ha az az áthidalni
kívánt távolságok méretéből adódóan
statikailag indokolt!

Természeti területek, egyéb külterület
A Nemzeti Ökológiai Hálózat elemeire vonatkozó általános előírásoknak megfelelően ilyen
területen tájidegen műtárgyak, tájképet zavaró, táji potenciált degradáló létesítmények nem
helyezhetők el. Természetesen nem végezhető a természetvédelem céljaival ellentétes
fásítás sem.
Javaslatok: minden esetben törekedjünk a tájba illeszkedő, megfelelő megjelenésű, az
élővilágot és a tájképet sem zavaróan elhelyezett természetes anyagokból épülő
tereptárgyak létesítésére.
Pamuk külsőségein a kultúrtájat egykor meghatározó létesítmények a majorságok voltak.
Korábban már említettük, tájrehabilitációs célból is fontos e területek fásítása.

A külterületen sok földútszakasz kerékpározható, járható, helyi jelentőségű, hegységi
vándorút is található. Ennek következtében közjóléti berendezések, mint például paddal
ellátott, esetleg fedett pihenőhelyek kialakítása az aktív kikapcsolódást keresőket kiszolgáló
ökológiai szemléletű fejlesztésének szempontjából is fontos lehet. Érdemes lehet továbbá a
környezeti viselkedéskultúráról és a kerékpáros közlekedés szabályairól is információs
táblákat kihelyezni, ezzel is szolgálva a védett és közösségi szempontból jelentős területek
állapotának megőrzését.
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A Pamuki domb települési klímát meghatározó zöldfelületei:
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A ház körüli legeltető állattartás megőrzése szintén fontos feladat, hiszen a haszonállatok
felelős tartás mellett a környezeti fenntarthatóság, az egészséges vidéki tér pillérei:
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6. Jó példák: épületek,
építészeti részletek
Egy általános jó példa: hagyományos
alaprajz, kettős szellőzőablak, egyszerű
díszítés, megfelelő kontrasztok, belső
redőnytok, tájjellegű lábazat és példás
zöldfelület képzés:

Illeszkedő megújítás, mely felsorakoztatja a
kívánt arculati elemeket. Héjazata és
oromdeszkái is jó szín- és anyagválasztással
kerültek kialakításra:
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Fehér
meszelt
falhoz
illeszkedő
sötét
fa
nyílászárók és színválasztás,
megfelelő terepalakítás:

Új,
megfelelő
héjazat,
zsalugáteres ablak és a
lakóépülethez
illeszkedő
melléképület,
alacsony
áttört
léckerítéssel
és
jellemző
részletek
meghagyásával:

A Kossuth Lajos utca képét
meghatározó
erőteljes
tömeghatású épület:
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Finom díszítettség, pasztelles almazöld
szín, csonk-akontyolt tetőhöz illő
egyenes vágású kerámiacserép, áttört
vaskerítés:

A faluban sok példát láthatunk teljesen
fedett teraszok építésére, amelyek sokszor
károsan hatnak a telek főépületének
megjelenésére. A képen látható jó példa a
nem zavaró, helyes teraszalakítást hivatott
bemutatni:

Helyes kontúrok, egységes
melléképületek,
terepalakításhoz
idomuló
lábazat, nyitott teraszok és
jellemző
részletek
meghagyása:
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Szellős sövénytelepítés, mely nem
takarja az épület részleteit:

Egymástól megfelelő távolságra
telepített örökzöldek, zsalugáter,
kerek padlásszellőző ablak. A
riasztóberendezés elhelyezése sem
zavaró. Érdekessége a fordított
színhasználat, fehér festés sárga
kontúrvonalakkal, ami kiemeli a
települési térből:
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Egységes épületegyüttes a település déli
határában, a Pamuki domb aljában. A
magas zöldfelületi arány, a települési
szövettől való részleges elkülönülés és
természetközeliség miatt itt a ritkábban
alkalmazott zöld szín dominál:

Karakterjegyeket őrző megújítás, mész
alapú festés a településközponti
területen:
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A légvezetékeket sem zavaró parkosított részlet a telek és az út szelvénye között. Nyugodt
tetőforma és héjazat, süllyesztett redőnytok és a lakóházhoz illeszkedő építmény a kertben:

Az általános jó megoldásokon túl feltűnő meghagyott részlet a héjazati szellőzőablak csak
nagyon kevés helyen látható:
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Részletek a kúria épületén:

Speciális
zöldfelülete
a
településnek a temetőterület.
Mivel a település szövetétől
elkülönül,
így
védelmi
szempontból is fontos a megfelelő
fásítása, parkosítása. A gondozott
temető területén álló ravatalozó a
szertartásokra
érkezők,
megemlékezni vágyók nyugodt
látogatását is segíti:
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Hagyományos anyagú és kiosztású
ablak, épületszínek:

Félig
áttört
léckerítés.
A
forgalmasabb területeken ilyen
megoldás is elfogadható lehet:

Egyedi házszámok:
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7. Jó példák: sajátos
építményfajták, egyéb
műszaki berendezések
Sajátos építményfajták
A kihelyezett utcabútorok, közjóléti berendezések, tereptárgyak elhelyezésének,
kialakításának illeszkednie kell a község és közterületei karakteréhez, arculatához. Figyelni
kell a helyes méretarányok megtartására, a szín- és anyaghasználatra és az egységes
megjelenésre. Amennyiben lehetséges, igyekezzünk helyi, természetes anyagokat használni.
Ilyen sajátos építményfajták lehetnek: a hirdetőtáblák, cégérek, információs- és jelzőtáblák,
padok és ülőhelyek, pavilonok, kerékpártárolók, hulladékgyűjtők, utca- és közterületnév
táblák, vagy akár a vadlesek.
Reklámtáblák megvilágításakor vegyük figyelembe a fényszennyezés csökkentésére
vonatkozó
általános
javaslatokat.
Ne
használjunk
villogócsöves,
zavaró
frekvenciatartományú fényeket!

Megőrzött
területen:

kerekes

kút

a

településközponti
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Egységes utcanév táblák és irányjelzők faluszerte:
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Járműforgalom által is használt hidak egységes formája:

Egyéb átjárók a patakok felett:
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Üdvözlőtáblák a lakott terület határában:
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Egyéb műszaki berendezések
Napelemek, napkollektorok
Pamukon is egyre elterjedtebb a napenergia felhasználása. Pamukon a napkollektorokkal
ellentétben a napelemek terjedtek el. Ezek településképi szempontból kevésbé zavaró
kialakításúak, ám ennek ellenére is igyekezzünk az utcafronttól távol, ha lehet akár hátsó
melléképületeken elhelyezni ezeket a paneleket. Ma még kevésbé elterjedt és drága
megoldás a településkép védelmi elvárásokra reflektáló, héjazatba simuló, cserépként
beépíthető napelem rendszer, így azt javasoljuk, a tető síkjától maximum tíz fokos szöget
bezárólag, egységes tömbben szereljük fel energiatermelő egységeinket.
A faluban a településszerkezethez
és a természeti formákhoz igazodó
napelem
park
létesült
az
intézményi központ területén.
Ennek településképre gyakorolt
jótékony hatása, hogy így nem a
középületek héjazatára kerülnek
felhelyezésre
a
panelek,
megmaradnak
tehát
a
hagyományos formák és jellemző
részletek:
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Parabola, légkondicionáló, parapet szellőző, riasztó
Az utcai homlokzatra ne helyezzünk parabolaantennát, légkondicionáló berendezés külső
egységét, illetve ha lehet parapet szellőzőt se, valamint közművezetéket közterületről
látható módon se helyezzünk el. Ezek mind megbontják a homlokzat egységét, még akkor is,
ha egy minden egyéb szempontból szépen felújított, megőrzött, vagy akár új építésű
épületről beszélünk. Ezek a tárgyakat, ha csak nem különösen indokolt más megoldás, a ház
hátsókert felé néző falfelületére szereljük fel.
Jó példák a településen:

A
riasztóberendezések
külső
egysége a legszebb homlokzat
látványát is meg tudja bontani.
Nem javasolt a berendezést a
főhomlokzat közepére helyezni,
hanem
esztétikusabb
és
településképileg is szerencsésebb
hely az oldalhomlokzat, esetleg
egy takart hely, hiszen a legtöbb
esetben nem a fény, hanem a
hangjelzés és a biztonsági
szolgálathoz
való
közvetlen
kapcsolat a lényeges a riasztás
folyamatában. A riasztó rendszer
szirénáját úgy javasolt elhelyezni,
hogy a fényjelzés utcáról/közútról
látható legyen.
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